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onthaalgids voor de 
4 horizontale FOD’s 

het opleidings-
aanbod van het 
OFO vernieuwd

ontwikkelcirkels in 
zakformaat voor 
penitentiaire beamten

Fedra, het magazine van de 
federale ambtenaar, online
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e-communities
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vierde Belgische kwaliteits-
conferentie

topseminarie: 
alle managers naar 
Blankenberge

voor de derde keer 
Top Employer 

een volledig nieuw aanbod 
in de cafetaria

een nieuw portaal voor 
overheidsopdrachten

een e-Award voor 
het telewerkproject

alle info over de vak-
richtingen en functies in 
één cartografie
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Op maat . . .

Voor de meeste diensten die de FOD P&O aanbiedt, bent u met 90.000. Wat de andere diensten, 
zoals die van het OFO, Selor en e-Procurement betreft , zijn jullie met nog meer. 
Wanneer we jullie onze klanten noemen, willen we onze relatie niet reduceren tot een handel. 
Voor onze dienstverlening hoeven jullie niets te betalen. 

Wanneer we jullie onze klanten noemen, willen we jullie enkel doordringen van het idee dat 
we slechts bestaan voor jullie. Jullie zijn onze bestaansreden.
Bij de meeste diensten die wij verlenen staan we niet in rechtstreeks contact met de burgers en 
de ondernemingen, maar jullie wel.

Onze bestaansreden is net zoals voor jullie onze medeburgers te dienen, de bloei van de onder-
nemingen te ondersteunen en bij te dragen aan het welzijn. Dat kunnen we enkel dankzij jullie.

We willen jullie helpen talenten aan te trekken, ze te behouden en de competenties te ontwik-
kelen. We willen helpen beter gebruik te maken van jullie middelen, bijdragen tot jullie trots 
ambtenaren te zijn die ten dienste staan van de mensen, tegelijk veeleisend en open zijn... 

In de volgende bladzijden vindt u enkele van onze passies: de netwerken, de aandacht voor de 
verschillende levensfasen, de informatisering, telewerk, diversiteit, ... 

Dienstverlening op maat, om ieder de mogelijkheid te geven 
volop te tonen wat hij in huis heeft , en zo diensten aan te 
bieden op maat van de verwachtingen van de burgers. 

Jacky Leroy,
Voorzitter a.i. van het Directiecomité 

Eigenlijk zou u mijn pen ter hand moeten nemen, of beter gezegd zou u op mijn toetsenbord moeten tikken 

om het vijfde jaarverslag van de FOD P&O voor te stellen. Want na “ Groeien ” in 2003, “ Samenwerken ” in 2004, 

“ .be …waar het goed werken is ” in 2005 en “ Beleven ” in 2006 bent u, onze klanten, 

het centrale thema van ons jaarverslag. Voor u willen wij op maat werken, met passie.
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onze passie voor . . .

De korTSTe weg nAAr De feDerAle overheID 

wervingsselecties

In 2007 rondt Selor 372 selectieprocedures af: 310 statutaire selectieprocedures en 62 selectieproce-
dures voor mandaatfuncties (waarvan 49 voor de federale overheid). De gemiddelde duur van een 
selectieprocedure bedraagt 88 dagen voor de statutaire selecties en 66 dagen voor de selecties van 
mandaathouders.  

Het algemene slaagpercentage (het gemiddelde van de slaagpercentages van alle procedures) is 41%.
 
Selor organiseert 675 bijkomende proeven. 1.827 individuele dossiers worden doorgestuurd naar 
de overheidsdiensten.
 

3

rekrutering en selectie
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DAT IS

KANDIDAAT-MEDEWERKERS DE KORTSTE WEG NAAR DE FEDERALE OVERHEID WIJZEN

PERFORMANTE SELECTIEMETHODES GEBRUIKEN

SLEUTELEN AAN DE PROCEDURES VOOR PERSONEELSPLANNEN

DE SELECTIEVERANTWOORDELIJKEN INSTRUMENTEN EN BEGELEIDING GEVEN

NIEUWE MEDEWERKERS EEN WARM ONTHAAL EN EEN LEERRIJKE STAGEPERIODE BIEDEN
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Selectie voor artsen en IT-profielen
Om aan de rekruteringsnoden van de federale overheid te beantwoorden, organiseert Selor twee 
gerichte campagnes. De eerste betreft artsen, die de komende jaren steeds meer nodig zullen zijn. 
De tweede is gericht op IT-profielen.

De eerste campagne is gebaseerd op een opinieonderzoek bij Nederlandstalige en Franstalige 
artsen. Ze loopt parallel via verschillende kanalen: 

 direct mailing per post naar alle artsen
 direct e-mailing naar laatstejaars en alumni geneeskunde
 rekruteringsadvertenties met aangepast fotomateriaal in Vacature/Références 
 campagne in de Artsenkrant/Journal du Médécin
 module met FAQ’s en informatie op www.selor.be
 aankondiging in “vacatures per e-mail”, wekelijkse mailing naar meer dan 100.000 abonnees
 banners op verschillende (job)sites 
 PR-aanpak
 een jobevent op zaterdag 21 april 2007 met een presentatie over de arbeidsvoorwaarden en  

  carrièremogelijkheden als arts bij de overheid. Ook de rekruterende overheidsdiensten en hun  
  vacatures worden voorgesteld. 

Gezochte functies:
 geneesheer - FOD Sociale Zekerheid 
 geneesheer - FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken
 artsen - Hoofd cel Medische en Tandheelkundige Zorg - FOD Justitie

Rekruteringsselecties 
voor statutairen 

2002-2007

2005 2006 2007

Ingeschreven 55.050 114.964 71.616

Afwijzingen 24.766 53.426 24.507

Aanwezigen 17.997 42.054 31.750

Laureaten 6.043 8.155 5.000

Inschrijvingen volgens 
taalrol 2005-2007

2005 2006 2007

NL 31.79% 42.54% 38.97%

FR 68.21% 57.41% 61.02%

DU 0.00% 0.05% 0.01%

Inschrijvingen volgens 
geslacht 2005-2007

2005 2006 2007

M 58.41% 52.20% 58.32%

V 41.59% 47.80% 41.68%

Inschrijvingen volgens 
niveau 2005-2007

2005 2006 2007

A 20.23% 25.70% 28.02%

B 31.22% 23.46% 25.30%

C 24.75% 39.59% 17.71%

D 23.80% 11.25% 28.96%

Online inschrijvingen 2006-2007 2006 2007

Niveau A 81% 84%

B 83% 81%

C 81% 79%

D 32% 46%

Totaal 71% 74%
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 projectleider van de cel “medische activiteit in de ziekenhuizen” - FOD Volksgezondheid
 artsen-auditeurs Minimale Klinische Gegevens - FOD Volksgezondheid
 experten - projectleiders Medisch urgentie- en interventieplan - FOD Volksgezondheid
 expert - Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheer - FOD Volksgezondheid
 geneesheer inspecteur - FOD Werkgelegenheid
 geneesheer dossierbeheerder - Fonds voor beroepsziekten
 geneesheer - Fonds voor Arbeidsongevallen
 arts - Business Analist gegevens gezondheidszorg - FOD Volksgezondheid

Selecties voor artsen: 21

Aangeboden vacatures 40

Inschrijvingen 308

Afgewezen 81

Aanwezigen eerste proef 227

Niet geslaagd 53

Laureaten 90

Indiensttredingen 26

Indiensttredingen bij validatie ervaring 2

Invullingspercentage 65%

Invullingspercentage bij validatie ervaring 70%

Een honderdtal vacatures voor informaticaprofielen, zowel starters als professionals, worden 
gegroepeerd. Een campagne spreekt mogelijke kandidaten aan via:

 print: Références, Metro, Jobat, Vacature, Datanews, It professional
 online: Selor, Jobat + 15 blogsites, Vacature, Références, Stepstone, ZDnet.be, clickx.be,  

  smartbusiness.be, pcmagazine.be, itprofessional.be
 Vacature TV: wekelijks tv-magazine via vacature.com en on demand via digitale televisie
 een online live seminar met chat-applicatie: zowel tijdens als na het webinar worden vragen  

  gesteld die ofwel rechtstreeks ofwel achteraf via een persoonlijk contact beantwoord worden.
 Talentblog: 2 IT’ers bloggen gedurende een week
 Talentum: tweetalige jobbeurs, met drie overheidsdiensten op zoek naar IT-profielen 

 Direct Mailing via Selor, Vacature, Références, Stepstone,  
  Datanews, ZD net

 een IT-module op www.selor.be, die 7.552 bezoekers  
  trekt.

De uitgebreide rekruteringscampagne levert 1018 vol-
waardige kandidaten op waarvan er 126 slagen. Sommige 
selecties leveren meerdere laureaten op. Voor anderen 
worden geen geschikte kandidaten gevonden. De redenen 
daarvoor liggen nogal uiteen. Te hoge of te specifieke eisen, 
een minder aantrekkelijke werkgever en het soms ontbre-
ken van een marktconforme verloning spelen zeker een 
rol. Helaas wachten de organisaties ook te lang om laure-
aten aan te werven. Op een krappe arbeidsmarkt hebben 
IT-profielen echter keuze te over. Om dezelfde reden blijkt 
het ook een illusie om een reserve aan te leggen “voor even-
tuele vacatures in de toekomst…” 

Selecties voor IT-profielen: 84  

Inschrijvingen 1.567

Inschrijvingen na screening cv en 
validatie diploma

1.018

Aanwezigen eerste proef 656

Laureaten 126

Reserves geconsulteerd 22

Indiensttredingen 17

Weigeringen 0

Nog lopende selecties eind 2007 11

Selecties geen laureaten 19

Effectieve vacatures 59
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Selecties voor mandaat-
functies federale overheid

N N-1 Staffunctie Totaal

 Inschrijvingen 111 330 150 591

Afgewezen 50 157 68 275

Aanwezig 43 141 56 240

Geslaagd 9 46 12 67

 Afwijzingspercentage 45% 48% 45% 47%

Afwezigheidspercentage 30% 18% 32% 24%

Slaagpercentage 21% 33% 21% 28%

Mandaatfuncties

Percentages afgewezenen, 
afwezigen en geslaagden 

volgens geslacht

N N-1 Staffuncties Totaal

Inschrijvingen   M 75 249 113 437

V 36 81 37 154

Afgewezen   M 26 105 51 182

V 24 52 17 93

Aanwezig   M 36 118 38 192

V 7 23 18 48

Geslaagd   M 8 38 8 54

V 1 8 4 13

Afwijzingspercentage   M 35% 42% 45% 42%

V 67% 64% 46% 60%

Afwezigheidspercentage   M 27% 18% 39% 25%

V 42% 21% 10% 21%

Slaagpercentage   M 22% 32% 21% 28%

V 14% 35% 22% 27%
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Federale Overheid

Gemeenschappen, Gewesten

Andere Overheidsdiensten

Privésector

36%

4%

27%

33%

27%

Managementselecties federale overheid: verdeling kandidaten professionele achtergrond
voor screening cv’s

volg de gids

Twee nieuwe praktische gidsen begeleiden de FOD’s, POD’s en instellingen van openbaar nut die 
dat willen bij alle stappen van de selectieprocedure en aanwijzing van hun mandaathouders. 
Zoals de andere gidsen van de FOD P&O bieden deze documenten raadgevingen, typedocumenten 
en voorbeelden. Het staat de organisaties volledig vrij deze zelf in te vullen. 

Elektronische versie: www.p-o.be > Publicaties

contractuele selecties

Er zijn 847 aanvragen tot consultatie in de online cv-databank en 1.829 kandidaten worden aan-
geworven voor een contractuele functie.

Interne markt

Interne markt 
2005-2007

2005 2006 2007

Aanvragen van 
de federale 

overheidsdiensten

280 334 649

Selecties via de 
cv-databank

136 150 381 
(waarvan 185 mede-

werkers van autonome 

overheidsbedrijven)

Selecties op 
www.selor.be 

144 184 268

Geregistreerde 
overplaatstingen 

118 201 201
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Autonome overheidsbedrijven

Het koninklijk besluit van 7 maart 2007 laat toe dat sta-
tutaire medewerkers van autonome overheidsbedrijven 
instromen in de federale overheid via de interne markt (of 
mobiliteit). In 2007 maken vooral Belgacom en De Post 
gebruik van deze mogelijkheid. Van de meer dan 9.000 sta-
tutaire medewerkers bij Belgacom geven zo’n 1.273 aan dat 
ze interesse hebben voor een job bij de federale overheid. 
De Post schrijft 177 medewerkers in voor deze procedure. 
68 medewerkers van Belgacom en 42 medewerkers van 
De Post beginnen aan hun stage van 6 maanden bij de fede-
rale overheid. 

Selor op maat

Het kandidatenluik van eRecruiting krijgt een aantal 
nieuwe functionaliteiten: 

 In de rubriek “Voorkeuren” kunnen kandidaten vanaf   
  nu de keuze maken uit gestandaardiseerde functies   
  binnen de federale overheid. Wanneer de kandidaat een  
  bepaalde federale overheidsdienst of verschillende over- 
  heidsdiensten aanduidt als favoriete werkgever, dan ziet 
  hij enkel de functies bij de gekozen overheidsdiensten   
  die overeenkomen met zijn diploma’s en/of opleidings- 
  niveau. 

 In de rubriek “Mijn selecties” kan de kandidaat de   
  stand van zaken van zijn inschrijvingen volgen. Klikt  
  hij op “Mijn Selecties”, dan worden alle procedures   
  waarvoor hij zich ooit inschreef zichtbaar. Elke nieuwe   
  inschrijving wordt aan deze lijst toegevoegd.

 Vermits de kandidaat al zijn gegevens in het  
  online cv kan ingeven, is het niet langer 
  mogelijk om een persoonlijk cv of andere  
  documenten (zoals een motivatiebrief) bij  
  te voegen. 

 Kandidaten die deelgenomen hebben aan  
  een oriëntatie-interview voor de interne  
  markt, kunnen het verslag online raad-  
  plegen en tonen aan de federale over-  
  heidsdiensten.

 Ook statutaire medewerkers van bepaalde  
  autonome overheidsbedrijven worden toegelaten tot de 
  federale overheid. Zij kunnen hun cv aanmaken net zoals federale ambtenaren en  
  zo in aanmerking komen voor functies bij de federale overheid, met behoud van hun statuut. 

Meer info: www.selor.be > Mijn Selor 

PerSoneelSPlAnnen: Troeven voor Alle PArTIjen

Om de federale diensten te ondersteunen bij de verdere ontplooiing van het instrument hebben  
de ministers van Ambtenarenzaken en Begroting een aantal wijzigingen doorgevoerd in de  
personeelsplanning. 

 Er wordt een strategisch plan uitgetekend voor een periode van 4 jaar, wat overeenstemt met  
  een legislatuur, dat geconcretiseerd wordt in 4 operationele plannen die mettertijd worden uit- 
  gewerkt, om de acties en de ontwikkelingen van elk begrotingsjaar te preciseren.

 De systematische monitoring en opvolging geven regelmatig een stand van zaken van de men- 
  selijke en budgettaire middelen op een bepaalde datum. Aan de hand van die informatie   
  kunnen de acties die moeten worden ondernomen regelmatig worden aangepast, zonder dat de  
  beschikbare kredieten dreigen te worden overschreden.
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De omzendbrief nr 574 van 9 juli 2007 geeft  toelichting bij de cyclus van monitoring/opvolging/
planning en geeft  de diensten de methodologie voor een betrouwbare en transparante rapportage 
over de evolutie van hun personeelsbestand en hun budgettaire lasten.

Deze aanpassingen bieden nieuwe troeven voor alle betrokken partijen:
 Voor het management: refl ectie over sterke tendensen, coherentie van de geplande acties en  

  proactiviteit, waar bij de aansturingsmechanismen van het plan garant staan voor betrouwbare  
  en beschikbare informatie, een soepel beheer van de behoeft en door een aangepast HR-beleid  
  en een dialoog met de IF op een gezonde en gedocumenteerde basis.

 Voor de stafdienst P&O die met een strategische planning de sterke tendensen in de evolutie 
  van het personeelsbestand leert kennen en daardoor informatie kan overbrengen aan de   
  betrokken actoren en anticiperen op eventuele problemen

 Voor de inspecteur van Financiën, die dankzij het theoretisch begrip “meerjarenenveloppe”  
  gemakkelijk kan nagaan hoe realistisch de doelstellingen van een dienst voor een periode van 
  4 jaar zijn en kan controleren of de enveloppe wordt gerespecteerd.

15

Het koninklijk besluit van 9 juli 2007 bevat een belangrijke maatregel waarmee de diensten de 
uitvoering van hun plan kunnen bespoedigen. 
Diensten die voldoen aan de eisen inzake betrouwbare informatie en transparante rapportage 
komen immers in aanmerking voor een controle ex post door de inspecteur van Financiën voor 
hun aanwervingen van statutair personeel en vervangend contractueel personeel. 
De aanwervingen van de andere categorieën van contractueel personeel blijven onderworpen 
aan de controle ex ante van de inspecteur van Financiën.

nIeUwe MeDewerkerS: 
onThAAl en InTegrATIe

Nieuwe medewerkers selecteren en aanwerven volstaat niet. 
Een organisatie moet ze ook opvangen, integreren en inwer-
ken in hun nieuwe functie. 

De stafdiensten P&O van de vier horizontale FOD’s 
(Personeel en Organisatie, Kanselarij van de Eerste 
Minister, Budget en Beheerscontrole, Fedict) zijn er zich van 
bewust dat de “menselijke middelen” (human resources) een 
erg belangrijk “kapitaal” vormen voor de organisaties. Ze 
hebben daarom een onthaalgids opgesteld.

De gids is bedoeld om het onthaal en de integratie van de 
nieuwe medewerkers in de horizontale FOD’s te professio-
naliseren en op elkaar af te stemmen. Hij vermeldt de essen-
tiële stappen en activiteiten om van de nieuwe medewerkers 
betrokken, gemotiveerde en performante collega’s te maken.

De gids is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het 
onthaal van nieuwe medewerkers: directe chefs (en hun 
chefs, tot op het hoogste niveau), mentors en medewerkers 
van de stafdiensten P&O van de horizontale FOD’s. 

Elektronische versie: www.p-o.be > Publicaties
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Om als rijksambtenaar in vast verband benoemd te worden, moet de 
medewerker eerst een stage met goed gevolg doorlopen. Voor niveau D 
duurt de stage drie maanden, voor de andere niveaus één jaar.

Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) is verantwoorde-
lijk voor de administratieve begeleiding van de stagiairs van niveau A en de 
directeur-generaal van het OFO beslist op het einde van de stage of de stagi-
air geschikt is om vast benoemd te worden. Behalve voor de inspecteurs van 
de FOD Financiën organiseert het OFO een opleidingsprogramma tijdens 
de stage.

De stage van de medewerkers van de andere niveaus (B, C en D) wordt geleid 
door de functioneel directeur Personeel en Organisatie van de FOD. 
Hij is ook verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma.Karel Declercq, 

Attaché 
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
over de gids voor onthaal en integratie van nieuwe medewerkers

Ik gebruik de gids “Onthaal en integratie van nieuwe medewerkers, Gids voor de horizon-

tale FOD’s” als een leidraad en referentiepunt. 

Ook bij het verder uitbouwen van het onthaaltraject, bijvoorbeeld door mentoren te 

mobiliseren, is dit werk een handige aanvulling. Ze vat alle beschikbare praktische info 

samen in een leesbare brochure. 

Deze gids is een aanrader als je nieuw bent in het domein van het integreren van 

nieuwe medewerkers in de organisatie!
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Stagiairs niveau A 2003-2007 2003 2004   2005 2006 2007

OFO- stagiairs 148 204 292 442 927

Inspecteurs FOD Financiën 79 114 57 249 129

Wetenschappelijke instellingen en 
instellingen van openbaar nut

0 31 119 191 -

totaal 227 349 468 882 1056

Contractuele medewerkers vervullen een proefperiode maar geen stage.
De dossiers van de stagiairs van de wetenschappelijke instellingen en instellingen van openbaar 
nut worden niet meer door het OFO behandeld.

Er is een vademecum opgesteld dat ter beschikking staat van de stagiairs van alle niveaus van de 
instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen van sociale zekerheid (die een eigen 
reglementering hebben). Daarin vinden ze informatie over de verschillende aspecten van de stage: 
doelstellingen, verloop (benoeming, verplichtingen), administratieve toestand (afwezigheden - wat 
doen in geval van ziekte, verlenging, aff ectatie, ontslag,…?), opleidingen,…

Elektronische versie: www.p-o.be > Publicaties
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onze passie voor . . . opleiding en ontwikkeling

DAT IS

HET OPLEIDINGSAANBOD AANPASSEN AAN DE BEHOEFTEN 

AMBITIEUZE AMBTENAREN DIE EXTRA KANS GEVEN VIA PUMP

ONTWIKKELING STIMULEREN DOOR GESPREKKEN TE BEVORDEREN

OPLEIDINGSPLANNEN OPSTELLEN VOOR DE HELE ORGANISATIE

DE KANSEN DIE 360° FEEDBACK BIEDT, BENUTTEN

oPleIDIng

ofo integreert haar opleidingsaanbod

In juli 2007 publiceert het OFO de eerste golf van het nieuwe aanbod standaardopleidingen 
voor het academiejaar 2007–2008. Het standaardaanbod van het OFO weerspiegelt de oplei-
dingsnoden van de federale overheidsdiensten en bestrijkt zes expertisedomeinen:

 pc-vaardigheden
 talen
 persoonlijke eff ectiviteit 
 management en humanresourcesmanagement
 bestuurskunde
 opleidingsmethodologie en kennismanagement.

6
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Het academiejaar 2007–2008 is een overgangsjaar. Tijdens 
dat jaar evolueert het OFO naar een grotere integratie van 
het hele opleidingsaanbod. Die evolutie brengt wijzigingen 
en nieuwigheden voor de verspreiding van het standaard-
aanbod met zich mee:

 optimaal afstemmen op de behoeft en “op het terrein”:   
  sommige opleidingen worden geschrapt, andere worden 
  “samengevoegd” en aangepast

  het standaardaanbod is beperkt in de tijd en omvat twee  
  verspreidingsgolven:
  • een eerste verspreiding in juli 2007, met een aanbod   
   dat geldt van september 2007 tot februari 2008
  • een tweede verspreiding in februari 2008, met een   
   aanbod dat geldt van maart 2008 tot augustus 2008

 de opleidingscatalogus verschijnt enkel in elektronisch formaat op www.ofoifa.be
 de opleidingsdata worden ter informatie meegedeeld en iedere maand bijgewerkt op 

  www.ofoifa.be.

Meer informatie: www.ofoifa.be > Open opleidingen 

gecertifi ceerde opleidingen A, B, c en D

In 2007 concentreert het OFO zich op de gecertifi ceerde opleidingen van niveau A. Een 75-tal 
opleidingen worden ontwikkeld en gerealiseerd. Ongeveer twee derde van de ingeschrevenen volgt 
een opleiding en neemt deel aan de bijhorende test.

Op basis van de resultaten van de tevredenheidsevaluaties, de slaagpercentages, de feedback van 
de opleiders, de analyse van de klachten en een inschatting van het potentieel aantal deelnemers 
beslissen de vakcommissies van negen vakrichtingen om bepaalde opleidingen te hernemen, 
andere te schrappen of aan te passen, en waar nodig nieuwe opleidingen in te voeren.

De gecertifi ceerde opleidingen voor niveau D starten met de opleidingen voor de functiefamilies 
“schoonmaak” en “transport”. Meer dan duizend ingeschrevenen van niveau B en C worden uitge-
nodigd voor een opleiding en een test.

Deelnemers en personeelsdiensten kunnen voortaan terecht bij één contactpunt, 
klachten@ofoifa.fgov.be, waarachter een professionele klachtenbehandeling schuilgaat. 

In 2008 
Maakt het OFO werk van de integratie van de open opleidingen en de gecertifi ceerde opleidingen 
en van de coherentie tussen het aanbod van de verschillende niveaus.
Een uitgebreid aanbod gecertifi ceerde opleidingen niveau D is voorzien.
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(1) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 5
(2) een opleiding van 5 dagen met 10 deelnemers telt voor 50
(3) Opleiding waarvoor het OFO enkel een kwaliteitscontrole van de stof, test en evaluatie heeft uitgevoerd

Standaardopleiding en 
gecertifieerde 

opleidingen 2005 2007

Deelnemers aan opleiding Deelnemers 
aan test

Opleidingsdagen (1) Testdagen Opleidingsmensdagen (2) Test 
mensdagen

 2005 2006 2007 2007 2005 2006 2007 2007 2005 2006 2007 2007

Standaardaanbod 11.908 11.784 11.551  - 5.067 3.258 3.913,5  - 47.593 34.255 44.323  -

Gecertificeerde 
opleidingen

Niveau A bij het OFO 0 1.296 5.294 4.731 0 494 1.957 92 0 6.489 27.042,5 2.571,50

Niveau A onder 
kwaliteitscontrole 

van het OFO (3)

 - 0 1.575 1048 0 0 330 16 0 0 7875 1048

Niveau B bij het OFO 554 538 981 1.112 208 250 393 25 2.216 2.197 3.965 678,5

Niveau B onder 
kwaliteitscontrole 

van het OFO (3)

23 7.392 1301 664 4 1220 314,5 26,5 92 29.568 5.266,5 634

Niveau C bij het OFO 78 517 226 353 57 203 93 8 266 1.796 746 176,5

Niveau C onder 
kwaliteitscontrole 

van het OFO (3)

 - 3.281 353 211 0 507 86 11 0 9.843 1.070 199

Niveau D bij het OFO - - 703 384 0 0 126 1 0 0 1.406 192

Niveau D onder 
kwaliteitscontrole 

van het OFO (3)

- - - 0 0 0  - 0 0 0  - 0

Totaal 12.563 24.808 21.984 8.503 5.336 5.932 7.213 179,5 50.167 84.148 91.693,5 5.499,5

Statform
 
Om op nauwkeurige wijze het belang te kunnen bepalen van de investeringen in opleiding binnen de volledige federale overheid werd in 2004 het Statform-
project gelanceerd. De opleidingsinspanning zoals berekend door Statform in procent van de loonmassa, daalt licht in 2006:  2003 : 1,72%
     2004 : 2,14%
     2005 : 2,30%
     2006 : 2,04%
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De taaltesten vernieuwd

Selor vernieuwt de bestaande taaltesten om ze beter af te stemmen op de realiteit van de doelgroe-
pen. De bestaande items of vragen worden nagekeken en nieuwe items worden toegevoegd.  
De nadruk ligt op een analyse van de methodologie: welke testvragen vallen onder welke orde van 
moeilijkheidsgraad. 
De vernieuwde testen zijn meer in overeenstemming met het Europees Referentiekader dat het 
accent meer op taalvaardigheden legt dan op pure taalkennis (grammatica en woordenschat). 

In maart en juli worden testsessies georganiseerd om de bestaande en nieuwe vragen te testen en te 
wegen. Een 1.000-tal geïnteresseerden doen dienst als testpubliek. 

Vanaf april kunnen de kandidaten zich online voorbereiden op de taaltesten. De eerste twee 
modules (woordenschat en grammatica) van het voorbereidingspakket Salto staan dan immers op 
de website. In augustus worden de twee volgende modules (begrijpen en luisteren) toegevoegd. De 
taaltesten in november zijn de eerste op basis van de vernieuwingen.

Opmerking: sinds 2005 wordt het afwezigheidspercentage anders berekend.
Vóór 2005 werd het percentage berekend met de volgende formule: 100% - (aanwezige kandidaten / inge-
schreven kandidaten).  In 2005 werd de formule gewijzigd (100% - (aanwezige kandidaten / (ingeschreven - 
afgewezen kandidaten), om een zo realistisch mogelijk beeld van de procedure te geven. Om een continuïteit 
te waarborgen werd in de evolutiegrafieken voor alle jaren de oude formule gebruikt.

Taaltesten 2000-2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inschrijvingen 59.110 36.202 26.786 25.215 26.374 24.846 24.485 25.906

Afgewezen - - - - - 5.337 4.738 4.524

Aanwezig 21.125 16.932 16.372 15.584 16.995 15.879 16.453 17.368

Geslaagd 6.859 6.157 7.031 6.625 7.347 7.464 7.421 7.564

Afwezigheidspercentage 64% 53% 39% 38% 36% 19% 17% 19%

Slaagpercentage 32% 36% 43% 43% 43% 47% 45% 44%

leren op afstand 

De OFO-Campus verwelkomt zijn 10.000ste inschrijver. 
Sinds de lancering van de OFO-Campus in 2004 hebben 
meer dan 10.000 ambtenaren één of meerdere cursussen 
gevolgd die in een blended learning of e-learningformule 
worden aangeboden. De inschrijvingen in 2007 zijn vooral 
voor bureautica-opleidingen, voornamelijk door mede-
werkers van de FOD Volksgezondheid, de FOD P&O 
en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen. 

In 2007 opent het Open Leercentrum van het OFO zijn 
deuren. De multifunctionele opleidingsruimte is uitgerust 
met vijftien computers met internetaansluiting en biedt de 
federale ambtenaren nieuwe mogelijkheden voor individu-
ele zelfstudie. De ambtenaren kunnen gebruikmaken van 
de infrastructuur en hun kennis uitbreiden in een rustige 
omgeving die gewijd is aan de studie. Ze hebben toegang 
tot verschillende informatie- en opleidingsbronnen:  
de virtuele campus van het OFO voor “e-learning” en  
“blended learning” opleidingen, diverse werken,…   
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PUMP’ers analyseren de eigen organisatie

Het OFO biedt voor het zevende jaar op rij 50 ambtenaren van niveau A de gelegenheid een hoog-
staand programma over overheidsmanagement te volgen. Dat intensieve opleidingstraject van tien 
maanden bereidt hen voor om op korte termijn een essentiële rol te spelen in de modernisering 
van de federale overheid.

Net zoals het voorgaande jaar zijn in eerste instantie de betrokken organisaties verantwoordelijk 
voor de selectie van de deelnemers, en niet langer de universiteiten die de opleiding organiseren.  
Zo kunnen de deelnemers na de opleiding beter worden ingezet in hun organisatie. 

Het is de eerste keer dat de deelnemers wordt gevraagd om van hun eigen organisatie een analyse 
te maken die is toegespitst op één van de thema’s die tijdens de lessen aan bod komen. Daarmee 
krijgen de organisaties een “return on investment” in de opleiding van hun personeelsleden die 
deelnemen aan het programma. 

Het aantal kandidaten neemt elk jaar af. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de zwaarte van het  
programma die een aantal kandidaten afschrikt. Om hier een oplossing voor te zoeken wordt het 
programma 2008 gespreid over twee jaren: van april 2008 tot december 2009.

In de FOD P&O

P&O-medewerkers blijven leren

De FOD P&O besteedt in 2007 in totaal € 237.054 aan 

externe opleiding van zijn medewerkers. In totaal 

worden er 1.944 opleidingsdagen gevolgd, zowel bij het 

OFO als extern.

De niveaus A nemen daarbij het grootste gedeelte 

voor hun rekening, namelijk 1.364 opleidingsdagen. 

De niveaus B volgen er 246, de niveaus C 253,5 en de 

medewerkers van niveau D 80,5.

De medewerkers van niveau A volgen voorname-

lijk stageopleidingen en gecertificeerde opleidingen. 

Algemeen zijn vooral de voorbereiding op loopbaan 

selecties en taaltesten in trek, en ICT-opleidingen.  

De personeelsleden van Selor scholen zich vooral bij 

via interne opleidingen over selectie.

Budget externe opleidingen

2003* 111.200

2004* 130.000

2005° 224.768

2006° 280.225

2007° 237.054
*: exclusief IPO-kredieten
°: inclusief IPO-kredieten

Kandidaten voor PuMP 2001-2007 FR NL Totaal

2001 41 88 129

2002 92 111 203

2003 76 137 213

2004 59 73 132

2005 37 49 86

2006 (na selectie stafdiensten P&O) 31 29 60

2007 (na selectie stafdiensten P&O) 24 27 51
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Begeleiding op maat

Gezien de verschillende stand van zaken in de organisaties, wordt er gekozen voor een begeleiding 
“à la carte”. De FOD P&O werkt in nauwe samenwerking met de organisaties aan aspecten zoals:

 de uitwerking en realisatie van een tevredenheidsenquête bij de functionele chefs en de  
  medewerkers

 de ontwikkeling van een praktische gids voor de functionele chefs die ze kunnen doornemen 
  vóór een nieuwe cyclus wordt opgestart

 ondersteuning bij het organiseren van een “bedrijfstheater” om het proces van de ontwikkel- 
  cirkels nieuw leven in te blazen

 een enquête over de toepassing van het proces en advies voor aanpassingen voor de volgende  
  cyclus.

De FOD P&O organiseert ook intervisiesessies: een groep van maximum 10 personen buigt zich 
over een bijzonder thema en de problemen die zich in de praktijk voordoen, om samen oplossin-
gen te zoeken voor een vlotter verloop van de ontwikkelcirkels.

De volgende thema’s komen aan bod:
 tuchtmaatregelen en ontwikkelcirkels
 templates en gesprekshandleidingen: evaluatie en best practices
 integratie van “nieuwkomers” in de ontwikkelcirkels.

IPo: extra budget voor verbetering

Net als in 2006 is het thema van het IPO (Investeringsprogramma voor Opleiding):  
“Leren is evolueren naar een beter functioneren… opleiding ter ondersteuning bij moderniserings-
en verbeterprojecten”.

Van de 31 ingediende projecten worden er 17 geselecteerd. Het voor 2007 toegewezen budget 
bedraagt € 600.000. 

Functiegesprek

Planningsgesprek

Functioneringsgesprek

Evaluatiegesprek

implementatie van de ontwikkelcirkels in de FOD ' s
  situatie op 31-12-2007

73,3
60,0 60,020
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73,3

implementatie van de ontwikkelcirkels in de ION' s / OISZ' s 
situatie op 31-12-2007

68,0
52,0 44,020

0
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60
80

100

%

68,0

onTwIkkelen

De ontwikkelcirkels à la carte
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Om een keuze te maken, worden de 31 projecten aan een aantal criteria getoetst: de beste projec-
ten, een evenwichtige verdeling van de deelnemende organisaties, het beschikbare bedrag maxi-
maal benutten voor de gekozen projecten.

Een greep uit de gefi nancierde projecten: 
 Ministerie van Landsverdediging: managementopleiding voor verantwoordelijken van 

  technische ploegen
 FOD Binnenlandse zaken: begeleidings- en ontwikkelingstraject voor het middenkader
 Koninklijk Museum voor Midden-Afrika: ontwikkeling van moderne HR- en management- 

  inzichten voor leidinggevenden
 Nationaal Geografi sch Instituut: omscholing van gegevens-inzamelaars tot gegevensbijwerkers.

opleiding en extra informatie

Het OFO werkt de brochure “Ontwikkelcirkels - OFO-opleidingen” bij. 
In de brochure worden twee nieuwe opleidingen aangeboden: 

 “Confl ictsituaties met uw medewerkers: hoe gaat u ermee om?”: deze opleiding heeft  als doel de 
  functionele chefs te helpen de confl icten op te lossen die ze ondervinden binnen hun team.

 “Bemiddelen als HR-verantwoordelijke of -correspondent”: deze opleiding heeft  als doel de  
  deelnemers vertrouwd te maken met de verschillende bemiddelingstechnieken die kunnen  
  worden gebruikt tijdens confl icten tussen chefs en medewerkers of binnen een team. 

Elektronische versie: www.p-o.be > Publicaties

Het OFO ontwikkelt in samenwerking met de FOD Justitie een praktische gids om de penitentiair 
beambten vertrouwd te maken met de logica van de ontwikkelcirkels. Dat informatie-instrument, 
in de vorm van een spiraalschrift , moet de penitentiair beambten en hun functionele chef helpen 
om de verschillende gesprekken van de ontwikkelcirkels voor te bereiden en te voeren. 
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Om tegemoet te komen aan de vraag van sommige klant-
organisaties die, gezien het beperkte aantal nieuwe evalu-
atoren, moeilijk op regelmatige basis intern de verplichte 
opleiding voor evaluatoren kunnen organiseren, ontwik-
kelt het OFO een opleidingdie als verplichte opleiding 
kan dienen: “Zich als functionele chef voorbereiden op de 
gesprekken van de ontwikkelcirkels”.



het persoonlijk ontwikkelingsplan (PoP)

In elke goed geleide ontwikkelcirkel 
komen de individuele prestaties en ont-
wikkeling aan bod. Om chef en medewer-
kers op dat laatste punt te ondersteunen, 
toont de gids “Ontwikkelen van de per-
soonlijke competenties” stap voor stap hoe 
een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
wordt uitgewerkt, opgesteld en opgevolgd 
en geeft  hij tips, voorbeelden en een over-

zichtstabel, zowel een blanco als een inge-
vulde tabel.

Elektronische versie: www.p-o.be > Publicaties

De didactische fi ches “Leidraad voor de functionele chef” worden bijgewerkt. De belangrijkste 
aanpassingen zijn een betere lay-out en meer aandacht voor het diversiteitsbeleid.

Elektronische versie: www.p-o.be > Publicaties

In 2008
 specifi eke ondersteuning van de organisaties bij de analyse en de kwaliteitscontrole van de  

  gesprekken en de verslagen
 voortzetting van de gerichte consultancy-acties
 voeren van communicatieacties
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Lilianne Lemmens, 
Opleidingsdirectrice
Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
over de ontwikkelcirkels

Bij het afsluiten van de eerste ontwikkelcirkel wenste het 

RSVZ na te gaan hoe zijn medewerkers deze nieuwe evaluatie-

cyclus hadden ervaren. De resultaten van het onderzoek zouden 

dienen om de tweede cirkel waar nodig bij te sturen. Het onderzoek 

gebeurde via een elektronische enquête, die P&O ons ter beschikking 

stelde. Bovendien leverde P&O ook nog ondersteuning bij het verwer-

ken van de resultaten. De samenwerking met de collega’s van P&O 

verliep prima en de uitwisseling van ervaringen en knowhow was 

verrijkend.

Lilianne Lemmens,
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het globaal ontwikkelingsplan: ontwikkelen als organisatie

Het globaal ontwikkelingsplan is een strategisch instrument voor personeelsbeleid. Het begeleidt 
de planning, realisatie en opvolging van de individuele en collectieve competentieontwikkeling 
in de organisaties. De FOD P&O wijdt er een gids aan die voornamelijk bedoeld is voor de oplei-
dingsverantwoordelijken en de verantwoordelijken en medewerkers van de stafdiensten P&O/
HR-diensten die het management ondersteunen bij de uitwerking van een ontwikkelingsbeleid.
 
De gids is samengesteld uit de volgende delen:

 invoering van het ontwikkelingsbeleid
 strategische planning
 operationele planning, uitvoering en opvolging
 globale evaluatie van het plan en ontwikkelingsacties.

De aanbevolen methodologie wordt in twee diensten getest: in de FOD Economie en in het
DG Personeel van de FOD P&O. 

Elektronische versie: www.p-o.be > Publicaties
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evaluatiegesprek planningsgesprek

evaluatiegesprek planningsgesprek

functiegesprek

functioneringsgesprek

functioneringsgesprek 360° feedback

360° feedback

luisteren

Het meldpunt Ontwikkelcirkels wordt een veertigtal keer 
aangesproken door medewerkers die onmiddellijk (telefo-
nisch) of in de daaropvolgende dagen een antwoord kregen.

Meer info: tel. 02 790 54 75, meldpuntoc@p-o.belgium.be

360°-feedback: drie testorganisaties

Om de competenties op een objectieve manier te analyse-
ren en op ontwikkeling te focussen, werd een proces voor 
een 360°-feedback ingevoerd.

360°-feedback is een ontwikkelingsinstrument dat geba-
seerd is op informatie die door de directe werkomgeving 
wordt bezorgd. Het idee dat erachter zit, is dat personen die 
alle dagen met iemand (de deelnemer) werken, relevante 
informatie kunnen geven over het huidige functioneren 
van de deelnemer. Dat kunnen collega’s zijn, medewer-
kers, chef(s) of klanten. De deelnemer antwoordt ook zelf. 
Dankzij deze antwoorden kan aan elke deelnemer een uit-
voerig verslag worden bezorgd.
 
Er wordt ontwikkelingsadvies geformuleerd. Op basis 
daarvan kan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
worden opgesteld, dat tijdens het planningsgesprek of 
tijdens de functioneringsgesprekken van de ontwikkel-
cirkels wordt gebruikt.
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De FOD P&O begeleidt drie testorganisaties: de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD 
Binnenlandse Zaken en de FOD P&O zelf, met verschillende organisatorische opties. Aan het 
proces werken 87 vrijwilligers (geëvalueerden) en 702 respondenten mee. Op basis van het mate-
riaal en de begeleiding heeft  de projectleider van elke organisatie, die ook de projectleider ontwik-
kelcirkels is, het proces voor zijn organisatie beheerd: informatiesessies, selectie van de deelnemers, 
opstellen van vragenlijsten op basis van de functiebeschrijvingen, voorbereiding van de projecten 
wat soft ware betreft , het beheer van de resultaten en de organisatie van de opvolging. 

Met een tevredenheidsenquête bij de deelnemers en de evaluatie door de projectleiders kunnen de 
positieve elementen (gebruiksvriendelijkheid van het instrument, meerwaarde van de resultaten 
voor de ontwikkeling, …) en de verbeteringspistes (visualisering van de resultaten van een team, 
actieve betrokkenheid van chefs en coaches om een opvolging in de tijd te waarborgen, …) worden 
bepaald. 

In 2008
Begeleidingsacties voor 360°-feedback:

 informatie van potentiële kandidaat-organisaties
 begeleiding van de organisaties en evaluatie van de projecten

De drie testorganisaties zetten het proces voort: 
 FOD Binnenlandse Zaken met het oog op een lange periode van competentieontwikkeling van  

  middle managers, met de opvolging van de groep van 2006 en de lancering van nieuwe groepen.
 POD Maatschappelijke Integratie met het oog op de organisatie en het management  
 FOD P&O met het oog op de ontwikkeling in bepaalde directies.

29
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9
8

7

communicatieknabbels organiseren

de catalogi van de federale documentatiecentra bundelen

een elektronisch platform voor kennisdeling aanbiedeneen elektronisch platform voor kennisdeling aanbieden
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onze passie voor . . . communicatie en kennis delen

coMMUnIcATIe

elke maand fedra in de brievenbus 

Fedra, het tijdschrift  van de federale ambtenaren, krijgt een website: www.fedramagazine.be, 
met de reportages uit de gedrukte versie van het magazine, aangevuld met het laatste nieuws 
over het reilen en zeilen bij de overheid en een archief met de artikels van de vorige edities 
van Fedra.

10
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Een telefonische enquête bij de lezers toont aan dat 97% 
van de personeelsleden het tijdschrift  leest. In 2005 was dit 
nog 86%. Populaire thema’s zijn de gecertifi ceerde oplei-
dingen, de opleidingen en het statuut.
Enkele cijfers:

 81% vindt Fedra een nuttig blad. Een derde van de  
  lezers gebruikt de informatie bij de dagelijkse taken

 volgens 60% van de lezers vergroot Fedra hun inzicht in  
  de federale overheid

 60% zegt dat het magazine het imago van de ambte-
  naren opkrikt 

 een kwart van de lezers reageert via lezersbrieven, 
  wedstrijden, de Fed+ promoties, ...

DAT IS

ERVOOR ZORGEN DAT ELKE AMBTENAAR FEDRA KRIJGT

NETWERKEN VAN AMBTENAREN STIMULEREN

EEN ELEKTRONISCH PLATFORM VOOR KENNISDELING AANBIEDEN

DE CATALOGI VAN DE FEDERALE DOCUMENTATIECENTRA BUNDELEN

ONZE KLANTEN OP MAAT BEGELEIDEN 

1010

ONZE KLANTEN OP MAAT BEGELEIDEN 
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De FOD P&O en haar waarden

Workshops met en voor de personeelsleden van de 
FOD P&O leggen het verband tussen de missie, visie en 
waarden van de organisatie en het dagelijkse werk van 
550 personeelsleden. 

Missie
De missie van de FOD P&O is het begeleiden en onder-
steunen van de organisatieontwikkeling en het per-
soneelsbeleid voor de federale overheid, opdat die 
als gewenste werkgever de beste dienstverlening zou 
bieden. 

Visie
 de logische referentie worden voor de overheids-

instellingen en voor de betrokken ambtenaren inzake 
ondersteuning voor de organisatieontwikkeling en het 
personeelsbeleid 

 bekomen dat de ondernemingen en de burgers 
de federale overheid beschouwen als een doeltref-
fende en efficiënte ondersteuning van de welvaart en 
het welzijn van iedereen, als een verzameling mannen 
en vrouwen die de samenleving weerspiegelen en zich 
enkel en alleen om het algemeen belang bekommeren, 
maar ook als een bepalende factor binnen de partner-
schappen tussen de diverse bestuursniveaus (ook de 
supranationale) en tussen private en overheidsorgani-
saties 

 binnen de federale overheid een werkklimaat ont-
wikkelen dat talent aantrekt en behoudt 

 in binnen- en buitenland erkend worden als goede 
praktijk inzake overheidsbestuur. 
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De waarden van de FOD P&O zijn:

 transparantie
 klantgerichtheid
 ruimte voor talent
 teamwerk
 professionaliteit
 integriteit

Zes iconen visualiseren de waarden tijdens een Happy Lunch. Een kaartenboekje voor alle 
medewerkers maakt de missie, visie en elke waarde concreet met voorbeelden.

bezoekers website en geabonneerden e-newsletter Fedra 2007

jan feb maart apr mei juni juli aug sep okt nov dec

eenmalige bezoekers 45 546 1.736 1.889 2.275 2.713 2.954 3.177 3.297 4.051 4.878 5.185

geabonneerden Newsletter - - - 1.723 1.911 2.098 2.369 2.505 2.640 2.831 3.021 3.215
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een nieuwe website voor federale ambtenaren

Een gloednieuwe website voor de federale ambtenaren is in voorbereiding. Het zal het gedeelte 
Ambtenaren op www.belgium.be vervangen en uitbreiden. Om de nieuwe site op de behoeft en van 
de federale klanten af te stemmen vraagt de FOD P&O hen naar hun mening over de huidige site. 
De belangrijkste werkpunten zijn:

 de teksten up-to-date houden
 de zoekmotor beter uitbouwen
 de navigatie gebruiksvriendelijker maken
 steeds een link naar meer informatie en een contactpersoon voorzien.

In 2008
Verschijnt www.fedweb.belgium.be, de website voor federale ambtenaren, online.

neTwerken

leren en ontwikkelen

Het netwerk Leren en ontwikkelen ondersteunt de opleidingsverantwoordelijken van de federale 
overheid in hun taak door hen samen te brengen rond relevante onderwerpen. Tijdens een net-
werkmeeting met als thema “de ondersteuning van lijnmanagers” brengen sprekers van binnen en 
buiten de federale overheid hun bijdrage over ontwikkelbehoeft en en de denkwereld van de lijn-
managers, persoonlijke ontwikkelingsplannen en ontwikkelingsmiddelen, 360°- feedback en team-
building.
 
Een tweede studiedag in het najaar belicht “de transfer van het geleerde naar de werkplek”. Aan 
de hand van presentaties en workshops worden er ideeën en ervaringen uitgewisseld over onder 
andere factoren die de transfer naar de werkplek bevorderen, het meten van de eff ectiviteit van 
opleidingen en kennisoverdracht.

kMnet

In 2007 komt het netwerk van de verantwoordelijken ken-
nismanagement regelmatig samen. Onder andere voor de 
volgende activiteiten:

 opstellen van de “gouden gids van het netwerk KMnet”
  (gids van de netwerkleden met hun gegevens, foto, 
  professioneel parcours en KM-projecten)

 initiatie in archivering
 intervisiemethodes
 valideren van de nieuwe survival kit
 refl exie over het verband tussen de cultuur van een  

  organisatie en kennisdeling.
Tussen 25 en 35 deelnemers uit een twintigtal klantorga-
nisaties nemen deel aan de bijeenkomsten. 

netwerk van P&o-directeurs

De diensten van de voorzitter van de FOD P&O onder-
steunen het netwerk van de stafdirecteurs P&O en de 
HR-verantwoordelijken bij de parastatalen. Het netwerk is 
het belangrijkste instrument voor het medebeheer van de 
federale projecten op het gebied van human resources, van 
hun ontwerp tot hun uitvoering en hun evaluatie.

De domeinen die worden aangekaart situeren zich zowel 
op strategisch (evaluatie van de ontwikkelcirkels, audit 
Selor, absenteïsme, functieclassifi catie, ervaringsdeskundi-
gen, levensfasebeheer, …) als op operationeel vlak.
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In maart ontvangt het netwerk zijn Nederlandse collega’s. 
De Raad van State, de FOD P&O met Selor, de Europese 
Commissie en het Instituut voor de Overheid werken mee. 

Onder de titel “Een effi  ciënt en klantgericht P&O-beleid 
voor de federale overheid” publiceert het netwerk een 
witboek met voorstellen voor de vier jaar van de volgende 
legislatuur:

 klant- en resultaatgericht werken
 talenten aantrekken, ontwikkelen en rentabiliseren
 loopbanen ontwikkelen
 welzijn met een grote W 
 P&O professionaliseren.

Elektronische versie: www.p-o.be > Publicaties

Tijdens het jaarlijkse seminarie van het netwerk, dat plaats-
vindt op 26-27 september 2007, worden de voorstellen van 
het witboek verder uitgediept.

coMMnet

De federale communicatoren komen in 2007 vier keer samen voor een plenaire sessie over trends 
in interne communicatie, trends in jaarverslagen, trends in evenementen en communicatie en 
strategische planning. 

De vijf communicatieknabbels gaan over trends in elektronische nieuwsbrieven, communicatie en 
de kernboodschap, communicatie en een intern netwerk, communicatie en copywriting, commu-
nicatie en diversiteit. Het deelnemersaantal stijgt spectaculair.

Een tevredenheidsmeting bij de federale communicatoren wijst uit dat 88,37% van hen al een 
COMMnet bijeenkomst meemaakte. Van de actieve leden van het netwerk neemt de overgrote 
meerderheid deel aan de activiteiten om op de hoogte te blijven van de evoluties binnen het com-
municatiedomein, om bij te leren en om ervaringen en tips uit te wisselen met collega’s. 

De meest gelezen COMM Collection brochures zijn “Het communicatieplan van een project 
opstellen” en “Visie en missie van interne communicatie. De meest gebruikte brochure is 
“Het communicatieplan van een project opstellen”. “Effi  ciënt gebruik van e-mail”, ”Duidelijke 
boodschappen’’ en “Schrijven voor een beeldscherm” zijn de meest gebruikte 10/10 tips. 

deelnemers aan Communicatieknabbels
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26,74% van de respondenten heeft reeds een beroep gedaan op het strategisch communicatieadvies 
op maat dat de FOD P&O aanbiedt. 82,61% was tevreden over dit advies en 47,67% heeft interesse 
in een nieuwe samenwerking in 2008.

kennIS Delen

kennis delen en beheren

De eCommunities, het platform voor samenwerking en kennisdeling blijft groeien. Er bestaan 
35 samenwerkingsruimtes:

 20 transversale samenwerkingsruimtes (netwerk van professionals uit de volgende domeinen:  
  overheidsopdrachten, logistiek, IT, personeelsbeheer, opleiding, selectie, organisatie,  
  communicatie)

 15 samenwerkingsruimtes voor specifieke organisaties zoals voor de POD Maatschappelijke  
  Integratie en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Het aantal medewerkers met een licentie vermindert, maar het gebruik neemt sterk toe. 
De gebruikers werken steeds intensiever met het systeem.

De inspanningen liggen in 2007 op het gebied van
 individuele begeleiding van de coördinatoren en  

  groepsactiviteiten
 volledige aanpassing van de drie gebruikershandleidingen
 nieuwe functionaliteiten voor rapportering die de coör- 

  dinatoren helpen bij het gebruikersbeheer en documen- 
  tenbeheer.

In 2008
 finetuning van de zoekmachine 
 een archiveringsmodule om snel verwijderde documenten  

  te herstellen 
 update van het e-learning opleidingsprogramma voor  

  de gebruikers van de eCommmunities.

Seniors-juniors
 
Mobiliteit en herstructureringen binnen de federale over-
heid veroorzaken steeds grotere bewegingen in het perso-
neelsbestand. En als een medewerker van functie verandert 
neemt hij zijn expertise mee. Bovendien zal in vele federale 
diensten 20% van het personeel tegen eind 2011 met pen-
sioen zijn. Die massale pensionering dreigt een belangrijk 
verlies aan kennis te veroorzaken in de komende jaren. 

In die context wordt de aflossing een prioritair thema. 
De FOD P&O voorziet in methodologische tools.

De methodologische gids Seniors-juniors is een stap-voor-
stap methode die toelaat de kennisoverdracht tussen erva-
ren en minder ervaren medewerkers te organiseren. 

Gebruik van de eCommunities 2005-2007

Totaal aantal 31/12/2005 31/12/06 31/12/07

Ingeschreven gebruikers 3.000 3.510 3.393

Samenwerkingsruimtes 26 30 35

Documenten 140.000 250.000 309.500

Dagelijks gemiddelde jaar 2005 jaar 2006 jaar 2007

Verbindingen 352 345 445

Acties
(document openen, creëren of wijzigen, aan 

een discussieforum deelnemen, enz.)

4.675 5.535 9.035



Sarah Blancke 

Verantwoordelijke kennisbeheer 
FOD Binnenlandse Zaken
over de gids Seniors-juniors

Kennisbeheer wordt binnen onze FOD steeds belangrijker. Onze FOD was dan ook zeer enthousiast over de seniors-juniors gids. In twee Directies, omwille 

van hun omvang en hun leeftijdspiramide een uitdaging op het gebied van kennisbeheer, werden er pilootprojecten gestart. De FOD P&O heeft de piloot

projecten intensief begeleid. Op de Algemene Directie van Instellingen en Bevolking (ADIB) was het vanaf het begin duidelijk wie de seniors en juniors 

waren. Op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) daarentegen hebben we eerst via workshops grondig onderzocht welke kennis kritisch en zeldzaam was. 

De seniors van ADIB hebben in samenwerking met de juniors de survival kit ingevuld voor hun meest vitale taken. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken werd 

de kritische kennis vastgelegd in verschillende documenten.  De pilootprojecten kregen ook ondersteuning bij kennisoverdracht van impliciete kennis 

(of het buikgevoel). Het was heel plezierig om samen te werken met het team kennisbeheer van de FOD P&O. De projecten werden hierdoor dan ook suc-

cesvol beëindigd.

De voorgestelde aanpak kan op de hele organisatie worden toegepast en heeft  betrekking op een 
proces op middellange of op lange termijn. In aanvulling daarop stelt de “survival kit” een indivi-
duele aanpak op korte termijn voor.  De kit werd speciaal ontworpen om in extremis de kennis te 
bewaren van een senior die zijn functie verlaat vóór zijn opvolger in dienst is. 
De “survival kit” werd gerealiseerd met de leden van het netwerk KMnet. 

Elektronische versie: www.p-o.be > Publicaties

Begeleiding op maat

De kennisoverdracht bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het DG Instellingen en Bevolking van de 
FOD Binnenlandse Zaken wordt ondersteund. De projecten werden in nauwe samenwerking met de 
adviseurs kennismanagement van de instellingen ontwikkeld. Ze verlopen in drie grote fasen: 

 identifi catie van de kritieke kennis en van de seniors die ze bezitten
 uitwerking van plannen voor kennisoverdracht
 uitvoering van geplande overdrachtsacties, bijvoorbeeld het opstellen van kennisfi ches, peter- 

  schap over juniors of interne opleiding.

De FOD P&O ondersteunt eveneens een project om de kritieke kennisdomeinen bij de FOD 
Justitie vast te stellen. Het is de bedoeling risicodomeinen op te sporen, zodat in de entititeiten 
waar de nood het hoogst is projecten voor kennisoverdracht kunnen worden opgestart.

In 2008
Uitbreiding van de ondersteuning naar andere klantorganisaties.

36
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Alle federale bibliotheken onder één hoedje

Na de uitbreiding van de catalogus van de federale bibliotheken met de catalogi van de bibliothe-
ken van wetenschappelijke instellingen wordt de opvolging aangevat van het contract dat afl oopt 
eind juni 2008. Het nieuwe contract zal kosteffi  ciënter zijn en toelaten op een fl exibelere manier 
bibliotheken toe te voegen.

Het grote retro-catalografi e project dat wordt uitgevoerd in het kader van de digitalisatie van het 
patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen gaat in 2007 defi nitief van start. 
De catalogus bevat ongeveer 3.100.000 titels, maar zal door toedoen van de digitalisatie van titels 
die nu enkel nog op papier bestaan fors aangroeien.

Het tweede deel van het project dat de federale bibliotheken moet voorzien van fl exibele instru-
menten om het zogenaamde ‘interbibliothecair leenverkeer’ effi  ciënter te beheren wordt geopera-
tionaliseerd.

De meeste bibliotheken van de overheidsdiensten en de wetenschappelijke instellingen werken mee 
aan een uitgebreide bevraging die de basis zal vormen voor een strategische nota over de positie en 
de toekomst van de federale bibliotheken.

In 2008 
 Communicatiecampagne over het “interbibliothecair  

  leenverkeer”
 Operationalisering nieuw contract gemeenschappelijke  

  catalogus
 Finalisatie strategische nota over de positie van de 

  federale bibliotheken. 

Studie- en Documentatiecentrum: 

24u/24u beschikbaar

De Collecties van het Studie- en Documentatiecentrum, 
dat gesitueerd is in de lokalen van het OFO, worden aan-
gevuld met 661 monografi eën en 5.665 tijdschrift artikelen. 
De circulatie van de documenten wordt in LIBIS beheerd, 
dat momenteel 100 % van de catalogus van de monogra-
fi eën bevat en 24u/24u beschikbaar is en dagelijks wordt 
bijgewerkt en uitgebreid.

In 2007 wordt er meer uitgeleend (gemiddeld 223 uitlenin-
gen /maand), meer samengewerkt en worden er meer inter-
bibliothecaire bronnen gedeeld door de aansluiting van 
de bibliotheek op het netwerk IMPALA (erkend Belgisch 
systeem voor de elektronische bestelling van documenten 
voor de bibliotheken). De samenwerking gebeurt onder 
andere met de bibliotheken van verschillende instellingen: 
KULeuven, Koninklijke Militaire School, UCL, Sociaal-
economische Raad van Vlaanderen, Quetelet bibliotheek 
(FOD Economie), Koninklijke Bibliotheek, …

Een studie die peilt naar de tevredenheid van de klanten 
over de collecties, toont een tevredenheidsgraad van 3,8 op 
5 op 600 uitleningen.

Gebruik van de gemeenschappelijke catalogus 2005-2007

31/12/2005 31/12/06 31/12/07

Aanvragen 3.000 3.510 3.393

Zoekopdrachten 43.548 47.425 63.608

Bezoeken 57.112 143.076 158.827

Maandgemiddelden 2005 2006 2007

Aanvragen 250 292 283

Zoekopdrachten 3.629 3.952 5.301

Bezoeken 4.759 11.923 13.236
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13 blijven werken aan diversiteit

de stelsels voor loopbaanonderbreking versoepelen

11

kiezen voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid
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onze passie voor . . .

14

DAT IS

OPENBAAR VERVOER GRATIS MAKEN

DE STELSELS VOOR LOOPBAANONDERBREKING VERSOEPELEN

KIEZEN VOOR EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID

BLIJVEN WERKEN AAN DIVERSITEIT

ZORGEN VOOR KORTINGEN OP ONTSPANNING EN CULTUUR

volledig gratis pendelen 

Vanaf 1 januari 2007 is het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer defi nitief gratis voor 
federale personeelsleden. 
De verplaatsingen voor een medisch controleonderzoek worden gedekt door de algemene 
reglementering inzake reiskosten.

Postnataal verlof bij een problematische zwangerschap

Het koninklijk besluit van 11 januari 2007 kent een extra week moederschapsverlof toe bij een 
problematische zwangerschap. 

welzijn



In de FOD P&O

Telewerk: FOD P&O levert pionierswerk

Het project van de FOD P&O ging in 2003 van start 

met een kleinschalig proefproject (met 25 medewer-

kers). Het doel destijds was om inspirerend te werken 

voor andere overheidsdiensten en om een reglemen-

tair kader uit te werken, dat onmisbaar is in de con-

text van de federale overheid.

Dit initiatief kadert ook binnen de bereidheid van 

de federale overheid om zich te profileren als een 

aantrekkelijke werkgever door nieuwe manieren 

van werken, een beter evenwicht tussen privé- en 

beroepsleven en een echt diversiteitsbeleid aan te 

bieden.

Na een evaluatie werd het project uitgebreid. Op dit 

moment doen 91 medewerkers (19% van alle perso-

neelsleden) van de FOD P&O aan telewerk in volledige 

juridische zekerheid, want het koninklijk besluit tot 

invoering van de mogelijkheid tot telewerk binnen de 

federale overheid dateert reeds van november 2006.

In de praktijk

Telewerk gebeurt op vrijwillige basis; het is noch een 

recht, noch een verplichting. Het is beperkt tot één 

dag per week en er is een schriftelijke overeenkomst. 

De chef en de medewerker moeten van mening zijn 

dat de functie, de activiteiten, de structuur van de dienst en de familiale situatie van de 

betrokkene zich voor telewerk lenen. Het nodige informaticamateriaal wordt ter beschik-

king gesteld, er is geen enkele financiële tegemoetkoming verschuldigd en de variabele 

werktijden zijn dezelfde als die op kantoor.    

Het prototype van de telewerker in de FOD P&O 

Een vrouw jonger dan 40 jaar, gediplomeerd, met kinderen jonger dan 12 jaar, die voltijds 

werkt en aan telewerk doet op woensdag of op vrijdag. 

De troeven van telewerk 

 Een grotere productiviteit van de telewerkers (betere concentratie)

 Minder stress, vooral doordat er geen verplaatsingen zijn

 Een beter evenwicht tussen privé- en beroepsleven

 Een grotere motivatie en autonomie bij de uitvoering van de taken.

Het succes van het proefproject 

telewerken binnen de FOD P&O 

heeft als stimulans gediend voor 

een duidelijk kader voor telewerk 

binnen de federale overheid in de 

vorm van het koninklijk besluit 

van 22 november 2006 betref-

fende het telewerk in het federaal 

administratief openbaar ambt. 

Dankzij dit besluit kan elke fede-

rale overheidsdienst in een context 

van juridische zekerheid telewerk 

invoeren.
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De programmawet van 27 december 2005 voerde het belas-
tingkrediet opnieuw in voor de statutaire ambtenaren met 
een lager loon voor de inkomsten van 2005. Het werd inge-
voerd als tegenhanger van de “werkbonus” die sedert 2005 
werd toegekend aan de werknemers in de privésector en 
aan de contractuele personeelsleden met een lager loon.

De hospitalisatieverzekering geëvalueerd
 
Bij de afsluiting van het contract “Hospitalisatie-
verzekering” met Fortis had de Ministerraad de minister 
van Ambtenarenzaken belast met het evalueren van dit 
initiatief bij de ambtenaren en het peilen naar hun toekom-
stige verwachtingen. 

De enquête vindt plaats in april en mei en toont aan dat:
 81 % van de respondenten tevreden is over de informa-

  tie die ze bij hun aansluiting hebben gekregen, 65 %  
  over de bijkomende informatie die ze hadden gevraagd

 72 % tevreden is over de afh andeling van eventuele  
  schadegevallen

 78,9 % van de aangeslotenen zijn collega’s aanbeveelt  
  om zich aan te sluiten. 

Bij de antwoorden op de open vragen worden bedenkingen 
gemaakt bij:

 het bedrag van de premies en de tussenkomst van de  
  werkgever 

 de beperkte dekking
 de continuïteit van de verzekering in geval van mobili-

  teit of pensioen. 

flexibeler halftijdse vervroegde uittreding

De halft ijdse vervroegde uittreding werd in 1995 ingevoerd als een arbeidsstelsel waarbij de ambte-
naar het recht heeft  om vanaf 55 jaar voor een maximumperiode van 5 jaar halft ijds te werken. 
Op het ogenblik van de aanvraag tot halft ijdse vervroegde uittreding werd tevens de datum bepaald 
waarop zijn pensioen zou beginnen. De beslissing van de betrokkenen was onherroepelijk. Dat wil 
zeggen dat het voor hem vanaf dat ogenblik onmogelijk was om nog volledige prestaties te verrich-
ten en dat ambtshalve tot het pensioen werd beslist van zodra de periode ten einde loopt.

De wet van 4 juni 2007 verandert dit stelsel op een 
aantal punten: 

 De maximumduur van de halft ijds vervroegde 
  uittreding wordt opgetrokken van 5 jaar tot 10 jaar. 

 Het stelsel is niet langer onomkeerbaar, met    
  andere woorden de ambtenaar die gebruikmaakt  
  van het stelsel kan er ook opnieuw uitstappen. 
  Dit is wel eenmalig. 

Deze wijzigingen zijn van toepassing op zowel 
de ambtenaren die na de inwerkingtreding van 
de wijzigingen op 3 september 2007 een aanvraag 
voor halft ijds vervoegde uittreding ingediend hebben, als op de ambtenaren die het stelsel aan-
gevraagd hebben voor 3 september 2007, als op de ambtenaren die reeds in het stelsel zitten. 

Belastingkrediet voor lagere inkomens
 
In maart keurt de Ministerraad het voorstel goed om statutaire ambtenaren, ook van de gemeen-
schappen en de gewesten, de lokale overheden, de politie, enz., die minder dan 17.590 euro per jaar 
verdienen, een fi scaal voordeel te geven dat kan oplopen tot 990 euro. Dat is 440 euro meer dan het 
maximum van 550 euro dat voor 2007 voorzien was.
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65 % van de respondenten zou willen dat ze kunnen aan-
sluiten bij een verzekeraar naar keuze, met een forfaitaire 
tussenkomst van de werkgever. 

Aan de hand van de resultaten worden voorstellen gefor-
muleerd met het oog op onderhandelingen over de voort-
zetting of vernieuwing van het contract. 

levenSfASeBewUST PerSoneelS-
BeleID: InSPelen oP De vergrIjzIng

Zowel in België als in het buitenland maakt men zich zorgen 
over de vergrijzing van de bevolking. Een studie van “Het 
Instituut voor de Overheid” heeft aangetoond dat het federale 
personeelsbestand sneller vergrijst dan de totale Belgische 
bevolking. Om de continuïteit van haar activiteiten te waar-
borgen, moet de federale overheid zich dus voor medewer-
kers van alle levensfasecategorieën als een gegeerd werkgever 
profileren.

Het project “levensfasebewust personeelsbeleid” draagt bij 
tot een optimaal geïntegreerd humanresourcesmanagement 
bij de federale overheid, door het verwerven, ontwikkelen en 
behouden van competenties, en toe te zien op de resultaten 
en de motivatie van de medewerkers in elke levensfase, om 
de prioritaire doelstellingen van de organisatie te garanderen.

Daartoe werden drie pijlers uitgewerkt: 
 sensibilisering van de stafdiensten P&O/personeelsdien- 

  sten voor de noodzaak van een levensfasebewust perso-  
  neelsbeleid 

 begeleiding van de stafdiensten P&O/personeelsdiensten bij concrete projecten en terbeschik- 
  kingstelling van een reeks tools

 analyse en aanbevelingen in verband met het HR-beheer en de huidige reglementering.

Een projectgroep, samengesteld met vertegenwoordigers van verschillende organisaties (FOD 
Justitie, FOD Sociale Zekerheid, FOD Binnenlandse Zaken, RVA, RIZIV en RVP, leden van de 
FOD P&O) zet in functie van haar specificiteit de behoeften uiteen en de kansen die gecreëerd 
moeten worden, en helpt mee de methodologie te bepalen.

In dit project springen twee prioriteiten in het oog:
 de ontwikkeling van een instrument om de leeftijdspiramide te meten en te analyseren, in alle  

  relevante facetten (rekrutering, opleiding, mobiliteit, absenteïsme, uitdiensttredingen, …)
 de analyse van de reglementaire HR-aspecten, om de mogelijkheden en eventuele problemen in  

  het kader van een levensfasebewust personeelsbeheer op te sporen.

De statistische tool Pdata speelt een beleidsrol in 2007 door het management gedetailleerde statis-
tieken te leveren over de toestand van het federale personeel. 

Meer info: www.pdata.be

STeUnPUnT PerSoneel en welzIjn 

Naar aanleiding van het project BPR Ziekteverzuim en de implementatie van een controlebeleid 
(2005-2006) is er steeds meer vraag naar preventieve maatregelen om het ziekteverzuim tegen te gaan. 

Er is nood aan 
 een inventaris van goede federale praktijken m.b.t. ziekteverzuim 
 aanbevelingen om de preventie van ziekteverzuim te verbeteren.

  
Een enquête rond de reeds bestaande goede praktijken inzake preventie van het ziekteverzuim en 
een bevraging naar de interne organisatie van het welzijn binnen de federale organisaties tonen dat:
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 veel praktijken die praktisch bij elke organisatie bestaan, acties zijn die door de sociale dienst  
  worden georganiseerd, zoals bv. griepinentingen, medisch onderzoek,… 

 daarnaast in enkele organisaties thema’s aan bod komen die in de actualiteit staan, zoals 
  bv. stress, roken, thuiswerk, …

   er grote verschillen bestaan in de samenstelling van de interne diensten voor preventie en   
  bescherming op het werk. 

De vaststellingen valideren de stellingen in het witboek van het netwerk van stafdirecteurs P&O. De 
preventie van het ziekteverzuim kan niet los gezien worden van een gecoördineerde welzijnsaanpak:
“… de toepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn (…) op het terrein is frag-
mentarisch en versnipperd, o.a. doordat de nodige middelen ontbreken. Dit zal zich bij de voorziene 
uitbreiding van de wet nog sterker doen voelen. Het wettelijke begrip “welzijn” is te strikt, en er zijn 
te veel actoren bij betrokken waardoor de doelstellingen niet goed op elkaar aansluiten.”

De belangrijkste conclusie is het belang van de sturende en coördinerende rol van de FOD P&O op 
het vlak van een federaal welzijnsbeleid. Dit wordt het Steunpunt Personeel en Welzijn. De priori-
taire doelstelling van dit steunpunt is het welzijn van het personeel van de federale overheid in het 
humanresourcesbeleid integreren door:

 de federale organisaties te begeleiden en te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van  
  een beleidsplan inzake welzijn op het werk, met inbegrip van de middelen en methoden

 onderzoek en studies
 een rubriek “welzijn” op de website voor ambtenaren uit te bouwen en up-to-date te houden
 overlegstructuren tussen de verschillende actoren van het welzijnsbeleid te organiseren.

DrIe DAgen oPleIDIng voor verTroUwenSPerSonen

Op vraag van verschillende organisaties organiseert het OFO een basisopleiding van 3 dagen voor 
de federale ambtenaren die als “vertrouwenspersoon” zijn aangesteld in het kader van de wet van 
11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk. 

In de FOD P&O

P&O is een gezonde FOD

Vijf pilootadministraties (Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening, Rijksdienst voor Pensioenen, FOD 
Binnenlandse Zaken, FOD P&O, FOD Volksgezondheid 
stapten in 2006 in het nieuwe ziekteverzuimsysteem 
van Medex (Bestuur van de medische expertise). Elke 
afwezigheidsmelding wordt nu systematisch inge-
voerd. Op basis van deze meldingen worden in 2007 
zo’n 35.000 controleopdrachten verricht. 20% van de 
meerdaagse en 30% van de eendaagse afwezighe-
den worden gecontroleerd. In 87% van de controles 
blijkt de afwezigheid gerechtvaardigd. Voor slechts 
1% oordeelt de controlearts dat de afwezigheid niet 
gerechtvaardigd is. Bij 3% wordt het aantal ziekteda-
gen ingekort en bij de overige 9% is de controle niet 
mogelijk omdat de ambtenaar niet thuis is en ook niet 
naar het dokterskabinet trekt.

Voor de vijf pilootdiensten samen meldt een per-
soneelslid zich gemiddeld 1,66 keer ziek op een jaar. 
Gemiddeld duurt deze ziekteperiode 7,31 dagen. Het 
volledige verzuimpercentage voor de vijf administra-
ties bedraagt 5,33%. Dit betekent dat op het totaal 
aantal dagen waarop personeelsleden hadden moeten 
werken, 5,33% van deze dagen niet wordt gepres-
teerd wegens ziekte. Voor de FOD P&O apart is dat 
cijfer 3,08%, zeer goed in vergelijking met andere 
overheids- en privébedrijven. De gemiddelde duur van 
een ziekteperiode bedraagt 5,35 dagen.

In 2008 
Wordt er gezocht naar mogelijke werkgerelateerde 
oorzaken van verzuim, om op basis daarvan mogelijke 
oplossingen aan te bieden.
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De opleiding is bedoeld voor de vertrouwenspersonen die 
nog geen opleiding voor deze functie hebben gevolgd. Tijdens 
de opleiding worden de geldende reglementering, de in te 
voeren procedures, confl ictbeheer en verzoeningspogingen 
besproken, en wordt er ook aandacht besteed aan de sociologi-
sche en psychologische aanpak van het fenomeen “pesten”. Met 
de getuigenissen van een preventieadviseur en een vertrou-
wenspersoon wordt duidelijk wat de functie werkelijk inhoudt.

Zeventien Nederlandstaligen en vijft ien Franstaligen volgen de 
opleiding.

rUIMTe voor DIverSITeIT

De FOD P&O begeleidt de diversiteitsverantwoordelijken van de federale organisaties bij hun taak. 
Twintig arbeidsposten werden aangepast aan hun gebruiker met hulp van P&O-kredieten. Een 
handboek met nationale en internationale goede praktijken in de overheidssector wordt voorbereid. 

De nationale communicatiecampagne “Diversiteit is een verrijking” wordt herhaald.
Ze richt zich tot het brede publiek via affi  ches in de metro- en treinstations, op bussen en trams, 
via banners en een miniwebsite, vacatures in de gespecialiseerde pers, en via affi  ches en folders die 
via verenigingen en postkantoren worden verspreid.

Meer info: www.voordiversiteit.be

Uit een peiling naar het imago van de federale overheid en uit de evaluatie van de nationale 
campagne blijkt onder andere dat: 

 4 personen op 10 uit de “doelgroep” denken dat de communicatiecampagne hen er waarschijn
  lijk of heel waarschijnlijk toe zou kunnen aanzetten te solliciteren 

Willem Lambrechts, 
Diversiteitscoördinator 
FOD Sociale Zekerheid
over de samenwerking met de cel Diversiteit

De cel Diversiteit van de FOD Sociale Zekerheid werkt heel 

regelmatig samen met de cel Diversiteit van de FOD P&O. Ze gaf 

ons cofinanciering voor 2 diversiteitsprojecten: een actie in de Brusselse 

scholen en de tentoonstelling “ Wat betekent diversiteit voor mij? ”, 

waarbij ze ons ook ondersteunde.

Tijdens de vergaderingen van het netwerk Diversiteit krijgen we steeds 

nuttige informatie over de opleidingsmogelijkheden, over publicaties en 

evenementen m.b.t. diversiteit. 

Ook krijgen we steeds met de nodige aandacht en zo vlug mogelijk 

antwoord op onze vragen en verzoeken. 
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 89 % van de Belgen van vreemde oorsprong denkt dat  
 de campagne personen van vreemde oorsprong ertoe  
 kan aanzetten om te solliciteren

 22% van de ondervraagden er reeds over gedacht   
 hebben om bij de federale overheid te gaan werken. Dit  
 cijfer stijgt tot 36% bij de pas afgestudeerden, maar bij  
 de mindervaliden bedraagt het slechts 9%. 

 16% van de ondervraagden Selor spontaan vermeldt als  
 manier om bij de federale overheid te solliciteren.

 slechts 8% van de ondervraagden daadwerkelijk gesol- 
 liciteerd hebben bij de federale overheid. Bij de pas afge- 
 studeerden zien we dat dit percentage stijgt tot 12%.

 63% van de ondervraagden van mening zijn dat het  
 moeilijk of zelfs zeer moeilijk is om binnen de federale  

  overheid aan een job te geraken en 58% vinden dat dit moeilijker of veel moeilijker is dan in de  
  privésector. 

 de meerderheid van de respondenten de federale overheid een goede of zeer goede loopbaan- 
  mogelijkheid vindt, hoofdzakelijk omwille van de werkzekerheid en de mogelijkheid om te  
  evolueren.

Het koniklijk besluit van 16 januari 2007 voorziet verschillende maatregelen om de aanwerving 
van personen met een handicap binnen de federale overheid te bevorderen:

 de uitbreiding van de definitie van persoon met een handicap
 aangepaste selectieproeven: geen specifieke proeven op maat, maar een redelijke aanpassing  

  van de proeven die alle kandidaten moeten afleggen. De geslaagden met een handicap kunnen  
  vragen om opgenomen te worden in een aparte lijstwaaruit de diensten kunnen putten als ze  
  wensen te rekruteren.

 het bepalen van een streefcijfer van 3% van de personeelsbezetting
 opvolgingsmechanismen: de departementen beschikken over drie jaar om het quotum van 3%  

  te bereiken. 

Het expertisecentrum Diversity@selor ontwikkelt een 
opleiding diversiteit voor selectieverantwoordelijken, werkt 
een procedure uit voor redelijke aanpassingen van selecties 
aan kandidaten met een handicap en screent de selectie-
instrumenten van Selor op diversiteit. Het beantwoordt 
ook vragen van externe partners zoals het Europees 
Parlement, FOREM, Federgon,… en presenteert de diversi-
teitsaanpak van Selor, o.a. aan de Universiteit van Gent, op 
de jobbeurs KIFKIF, de Europese Commissie. 

Tijdens de week van de diversiteit, van 22 tot 26 oktober, 
brengt de website http://diversity.selor.be op een interac-
tieve manier deze inspanningen onder de aandacht. 
Enkele resultaten voor 2007:

 25% van de kandidaten die zich inschrijft voor een  
  topselectie en die positief gescreend werden op “erva- 
  ring” en “diplomavereiste” zijn vrouwen 

 32% van de juryleden in de selectiecommissie voor  
  topfuncties zijn vrouwen 

 44 personen laten zich inchrijven op de lijst voor  
  laureaten met een handicap

 475 aanvragen voor de aanpassing van een   
  selectieprocedure worden behandeld

 de kandidaten van wie procedure wordt aangepast aan  
  hun handicap geven deze aanpassing een gemiddelde  
  score van 82%.
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voorDelIg onTSPAnnen MeT feD+

FED+ biedt aan de federale ambtenaren en hun gezin 
kortingen op evenementen en producten binnen de socio-
culturele, recreatieve en commerciële sector. 

In 2007 lanceert FED+ verschillende acties ter verho-
ging van het groepsgevoel zoals een groepsbezoek aan 
het Atomium en geleide fi etswandelingen voor groepen in 
Brussel in samenwerking met Pro Velo. 

Sinds 1 januari 2007 wordt een FED+ kaart toegestuurd aan 
alle personen die in dienst treden bij de federale overheid. 

Voorheen gebeurde dit enkel op individuele aanvraag.  

Om de personeelsleden van een aantal diensten niet langer uit 
te sluiten van de voordelen van FED+ beslist de minister van 
Ambtenarenzaken om het doelpubliek van FED+ uit te breiden. 
De voornaamste groepen in deze uitbreiding zijn het hulpper-
soneel van de restaurants van de FOD’s Financiën en Justitie, de 
administratieve personeelsleden van de griffi  es en de parketten, 
en de gepensioneerde ambtenaren. Ook de personeelsleden van 
Fedasil, de Raad van State en het Belgisch Instituut voor Post en 
Telecommunicatie hebben voortaan recht op de FED+ kaart. 

Elisabeth Lettens, 
Attaché bij DG Personeel
FOD Personeel & Organisatie
over teambuildingactiviteit via Fed+

2006 2007

Nieuwe kaarten 3.000 9.000 

Gemiddeld aantal FED+ aanbiedingen tussen 50 en 75 150

Bezochte pagina’s op www.fedplus.be 351.950 1.512.444

Voor onze teambuildingactiviteit kwamen we via de website van Fed+ terecht 

bij de vzw Pro velo die je Brussel leert ontdekken per fiets.

Begin juli vertrokken we met ons team van 10 personen op de fiets voor een 

rit van ongeveer drie uur door de Europese wijk. We hielden even halt bij een 

Middeleeuws marktje en genoten met de gids op een zonnig terrasje van een 

drankje. Deze uitstap is de ideale manier om je collega’s eens in een andere 

context te leren kennen. Zo’n activiteit is zeker voor herhaling vatbaar. Wie 

weet nemen we de volgende keer deel aan een concert of 

tentoonstelling via Fed+.
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FED+ verbetert de communicatie van de aanbiedingen naar de ambtenaren door de lancering 
van de volledig vernieuwde website www.fedplus.be en 10 elektronische nieuwsbrieven. 
Bijna 9.000 ambtenaren zijn geabonneerd op de FED+ nieuwsbrief. 

Meer info: www.fedplus.be
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zorgen voor kortingen op ontspanning en cultuur
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een geïntegreerd HR-beleid op basis van competenties voeren

de federale loopbanen vergelijken met de externe markt
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de federale loopbanen vergelijken met de externe markt
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DAT IS

ALLE FUNCTIES EN FUNCTIEBESCHRIJVINGEN IN KAART BRENGEN

EEN GEÏNTEGREERD HR-BELEID OP BASIS VAN COMPETENTIES VOEREN

DE FEDERALE LOOPBANEN BLIJVEN VERGELIJKEN MET DE EXTERNE MARKT

De looPBAAn vAn nIveAU A In kAArT geBrAchT

Alle functiebeschrijvingen van niveau A en hun classifi catieresultaten worden bekendgemaakt 
via de functiecartografi e. Ook de functiefamiliebeschrijvingen en informatie over de vakrich-
tingen wordt op www.federalecartografie.be ter beschikking gesteld van alle mogelijke betrok-
kenen: personeelsleden, managers, potentiële nieuwe personeelsleden, …  Het gedeelte bestemd 
voor de personeelsdiensten die via dit kanaal nieuwe functiebeschrijvingen en wijzigingen 
kunnen aanvragen is enkel via een paswoord toegankelijk.  

Verder wordt ook de implementatie van de geclassifi ceerde functiebeschrijvingen voorbereid: 
in samenwerking met de stafdirecteurs P&O wordt een nota uitgewerkt die de gevolgen van de 
publicatie van het KB m.b.t. de classifi catie van de functies van het niveau A voor de verschil-
lende HR-processen beschrijft .  

Een aantal FOD’s nemen al wat voorsprong en werken systemen uit voor de toewijzing van 
geclassifi ceerde functies om de personeelsplanning voor 2008 voor te bereiden.  Heel wat 
organisaties gebruiken ook al zeer systematisch de geclassifi ceerde functiebeschrijvingen in 
processen van werving, promotie en de ontwikkelcirkels. 
Een aantal van deze organisaties worden hierin begeleid door de FOD P&O.



Jean-Marie Pirotte, 
administratief assistent
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
over de voorbereidende opleiding voor de overgang 
naar niveau B

DoorgroeIen nAAr een hoger nIveAU 

Voor de overgang naar niveau A organiseert Selor vier brevetten:  
 grondwettelijk recht
 administratief recht
 Europese instellingen
 economie.

Voor elk brevet heeft  het OFO een handboek voor zelfstudie uitgewerkt, waarin de materie die 
voor de proeven gekend moet zijn uitvoerig wordt behandeld. Gezien de technische aard van de 
materie is er voor het brevet economie een bijkomende opleiding. 346 Nederlandstalige en 285 
Franstalige ambtenaren volgen de opleiding.

De algemene proef voor de overgang naar niveau B vindt plaats op 2 juni. Om zich daarop voor te 
bereiden krijgen de kandidaten een begeleiding in de vorm van 2 opleidingsdagen met een OFO-
opleider, met daartussen een zelfstudieperiode van ongeveer 3 weken. Op de eerste opleidings-
dag komen alle competenties aan bod die tijdens de proef worden getest. In de zelfstudieperiode 
kunnen de kandidaten hun competenties ontwikkelen aan de hand van een syllabus. 
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De voorbereidende opleiding voor de algemene proef voor de overgang naar niveau B was heel leerrijk. De kennis en de lacunes van elke deelnemer 

konden worden aangevuld. De onderwerpen die besproken werden waren heel interessant, in die zin dat ze enerzijds op de leerstof waren afge-

stemd en anderzijds concreet met het werk te maken hebben.

Hier wil ik ook vermelden dat onze opleider niet alleen erg bekwaam maar ook heel gemotiveerd was. Haar goed humeur, haar vitaliteit en haar 

vriendelijkheid werden op prijs gesteld, net als haar luisterend oor. Ze weet hoe ze iemand vertrouwen moet inboezemen.  

Ik heb het dus grotendeels aan haar te danken dat ik geslaagd ben voor de algemene proef voor de overgang naar niveau B.

Daarnaast hebben het OFO en de opleider de problemen in verband met mijn visuele handicap goed aangepakt. Het heeft nooit het vlotte verloop 

van de opleiding gehinderd, noch voor mij, noch voor de andere deelnemers.

over de voorbereidende opleiding voor de overgang 
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De tweede opleidingsdag is gewijd aan de vragen van de deelnemers. Er nemen meer dan 5.000 
ambtenaren deel aan de opleiding.

De proef zelf bestaat uit een reeks oefeningen met meerkeuzevragen, gebaseerd op professionele 
situatieschetsen en teksten uit de professionele omgeving die de meest karakteristieke generieke 
competenties evalueren voor het uitoefenen van een functie in niveau B. Ze peilt naar competen-
ties zoals gericht analyseren, integreren, plannen en organiseren, problemen oplossen, integratie in 
het team, beschikbaarheid voor de externe klant, advies geven, resultaatgerichtheid, stressbesten-
digheid. 

In 2008 
Het OFO blijft  de deelnemers die geslaagd zijn voor de algemene proef in hun voorbereiding op de 
specifi eke proeven ondersteunen.

coMPeTenTIeS AlS BASIS voor heT hr-BeleID

De vraag naar instrumenten die toelaten een geïntegreerd HR-beleid te voeren op basis van com-
petenties neemt toe. Generieke competentieprofi elen tonen aan hoe de verschillende niveaus en 
klassen zich diff erentiëren van de andere niveaus en klassen in termen van generieke competenties. 
Een opleiding legt het competentiemodel uit aan de medewerkers van stafdiensten P&O.  

Overgangsselecties naar een 
hoger niveau 2002-2007

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Inschrijvingen 13.290 8.584 5.171 20.101 9.932 9.971

Aanwezig 9.322 5.951 3.617 15.174 5.863 7.050

Geslaagd 2.358 2.145 1.761 8.879 1.657 2.417

Afwezigheidspercentage 30% 31% 30% 25% 41% 29%

Slaagpercentage 25% 36% 49% 59% 28% 34%



Ingrid Vanleeuw, 
Attaché HR-cel en opleidingsdirecteur
Fonds voor de beroepsziekten
over het vergelijkend onderzoek naar de verloning van geneesheren 
binnen privé-sector en openbare sector
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Het FBZ had grondige problemen met het aanwerven en in dienst houden van artsen. Deze waren deels terug te brengen tot problemen op het 

vlak van de verloning. Andere organisaties (o.a. FAO) kampten met dezelfde problemen. Er werd vastgesteld dat de wedden binnen de OISZ 

sterke verschillen vertonen. Artsen bij het RIZIV ontvangen een toelage, die hun verloning concurrentiëler maakt. 

Een werkgroep heeft in 2006 en 2007 een analyse gemaakt en voorstellen tot oplossingen geformuleerd. Eenmaal operationeel besloten ook een 

aantal FOD’s om de werkgroep te vervoegen om tot een globale aanpak te komen. 

Uit een vergelijkende marktstudie van de FOD P&O van het inkomen en de specifieke functies van geneesheren binnen de privé-sector en in de 

openbare sector werd duidelijk dat de verschillende specifieke functies voor geneesheren in de overheidsorganisaties onvoldoende gekend zijn 

bij het doelpubliek. 

Op basis van de verloningsstudie en de informatieverzameling van de werkgroep heeft de FOD P&O een geïntegreerd voorstel uitgewerkt met in 

een eerste fase een aantal niet-geldelijke maatregelen. Indien deze niet de beoogde resultaten zouden opleveren, zou in een tweede fase in een 

aantal geldelijke maatregelen worden voorzien. 

Het FBZ heeft ondertussen de nodige artsen, voorzien in het personeelsplan, kunnen aanwerven. De samenwerking met de FOD P&O is 

succesvol verlopen.

De lonen vergeleken MeT De PrIvÉ

Binnen het domein van beloningsbeleid wordt heel wat beleidsvoor-
bereidend werk gedaan. Verschillende algemene studies vergelijken de 
federale loopbanen en arbeidsvoorwaarden met de externe markt, zowel 
bij de publieke als de privésector. Dergelijke studies zullen op regelma-
tige basis herhaald worden om op elk moment de positie van de federale 
overheid in termen van beloning te kunnen inschatten. Verder kunnen 
ze als basis dienen voor de “branding” van de federale overheid naar 
potentieel nieuw talent toe, maar ook naar huidige personeelsleden.

Daarnaast gebeurden ook marktstudies voor specifi eke groepen func-
ties, bv. voor geneesheren. Hun situatie binnen de federale overheid 
wordt geanalyseerd, waarna een gefaseerde oplossing voor de problema-
tiek wordt voorgesteld en goedgekeurd.

Attaché HR-cel en opleidingsdirecteur
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de lonen vergeleken met de privé
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moderniseringonze passie voor . . .

20,

DAT IS

HET PERSONEELSBELEID INFORMATISEREN

ALLE FACETTEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN ELEKTRONISCH DOEN VERLOPEN 

POLSEN NAAR DE TEVREDENHEID VAN KLANTEN EN MEDEWERKERS

DIENSTEN ONDERSTEUNEN BIJ HUN VERBETERPROJECTEN

STREVEN NAAR VERANDERING EN VERBETERING

De ToekoMST vAn hUMAn reSoUrceS

Het eHR-project gaat offi  cieel van start. Zowel op technisch vlak met de conversiespecialisten, als op 
functioneel vlak met de sleutelgebruikers worden voorbereidende gesprekken met elke FOD gevoerd. 
De functionele processen binnen de eerste module basisadministratie van het project worden in 
kaart gebracht. Een driedaagse opleiding geeft  de deelnemers de kans kennis te maken met het 
PeopleSoft -systeem. Deze kennismaking vormt ook de basis voor de verdere discussies tijdens 
25 workshops over 10 verschillende thema’s, waaraan 11 FOD’s en POD’s, en de CDVU deelnemen. 

De uitwisseling van informatie binnen het project gebeurt via de e-Community eHRnet. 
Het eHR-project voorziet ook in een interface met Selor en de CDVU. Er zal een vrijwel constante 
stroom van informatie tussen deze diensten en het eHR-systeem nodig zijn. Door regelmatige 
vergaderingen met deze partners wordt een plan van aanpak uitgetekend.

De analysefase loopt nog door tot in januari 2008 en zal leiden tot een exacte beschrijving van 
de toekomstige eHR-toepassing.

20,
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feDerAle AAnkoPen

In 2007 wordt het nieuwe portaal overheidsopdrachten 
operationeel. De websites van ABA (Aankoopbeleid en - 
Advies), FOR (FOD-overschrijdende Raamcontracten),  
de Federale Dienst eProcurement en de FOD Kanselarij 
van de Eerste Minister zullen op dit portaal aanwezig zijn.  

In 2008 
wordt de opvulling van het portaal met nuttige informatie 
over overheidsopdrachten afgewerkt. 

Meer info: www.publicprocurement.be, 
    http://forcms.p-o.be,  http://cpaba.p-o.be

raamcontracten aanbevolen

Via gegroepeerde contracten (raamcontracten) kunnen overheidsdiensten op een eenvoudige en 
goedkope manier goederen en diensten aankopen.

In 2007 worden met een nieuw contract voor een omniumverzekering voor de voertuigen van per-
soneelsleden in dienstopdracht nieuwe, bijzonder gunstige voorwaarden aangeboden (een verschil 
van bijna 70% met de prijzen die in vele overheidsdiensten worden gehanteerd).

De resultaten van een enquête bevestigen de hoge tevredenheidsgraad van de gebruikers van de 
raamcontracten en geven aan wat beter zou kunnen. Zo werd de elektronische catalogus verbe-
terd, wat betreft:

 de presentatie (gebruiksvriendelijker)
 de inhoud (toegang tot informatie over afgelopen contracten, over FOR zelf, over de samenstel- 

  ling van het overlegnetwerk van overheidsaankopers)
 het beheer van individuele gegevens (toegang voor de gebruikers tot hun persoonlijke gegevens  

  en de mogelijkheid om ze aan te passen).

Uit een tevredenheidsenquête die wordt afgenomen bij personen die zijn aangesloten op het con-
tract van de hospitalisatieverzekering en gezondheidszorg blijkt dat 78,9 % van de respondenten 
andere personen een dergelijk contract zou aanbevelen. Hoewel de resultaten dus over het alge-
meen positief zijn, werd ook kritiek geuit of werden wensen kenbaar gemaakt: voor een uitgebrei-
dere dekking, voor lagere premies, voor een grotere financiële tussenkomst van de werkgever.

Advies voor aankopers

De cel Aankoopbeleid en –advies (ABA) begeleidt federale verantwoordelijken voor overheidsop-
drachten. Kennisoverdracht staat daarbij centraal, in de vorm van online typebestekken, opleidin-
gen en advies op maat aan federale ambtenaren, en aan bedrijven. 
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Activiteiten ABA en FOR 2004-2007 2004 2005 2006 2007

Bezoeken op http://cpaba.p-o.be 9.600 12.036 13.101 13.203

Adviezen aan de 
FOD Personeel en Organisatie

1.234 2.930 2.021 2.280

Adviezen aan rest federale overheid 1.823 2.722 3.093 3.043

Ondersteuningsinitiatieven aan de 
FOD Personeel en Organisatie  

57 61 14 11

Ondersteuningsinitiatieven 
aan rest federale overheid

- 27 42 47

Opleidingen overheidsopdrachten 12 15 27 24

Aantal cursisten 183 202 354 405

Deelname aan workshops 
op Belgisch niveau

14 27 31 36

Deelname aan internationale 
workshops 

2 5 5 5

Bezoeken elektronische catalogus 
FOR (http://forcms.p-o.be)

15.000 20.000 30.000* 12.500**

Cijfers van geregistreerde aankopen € 69 miljoen € 80 miljoen € 83 miljoen € 92 miljoen

De complexere adviezen nemen een grotere plaats in dan in 2006. De FOD Personeel en 
Organisatie blijft de grootste klant van ABA. Het aandeel van de overige federale entiteiten neemt 
lichtjes af. 

In 2008
Een werkstation overheidsopdrachten zal alle diensten van de FOD Personeel en Organisatie 
begeleiden bij de uitvoering van hun procedures. 

Meer info: http://cpaba.p-o.be, http://forcms.p-o.be

elektronisch aankopen groeit fors

Het platform voor elektronische publicatie JEPP (Joint 
Electronic Public Procurement) wordt meer en meer 
gebruikt.

Het aantal bezoekers op de site stijgt eveneens constant:

Daarnaast blijft ook het aantal niet-federale aanbeste-
dende overheden dat zich in JEPP inschrijft almaar stij-
gen. Vandaag zijn meer dan 90 niet-federale instellingen 
ingeschreven, zoals de MIVB, INFRABEL, de Nationale 
Loterij,… 

JEPP is echter stilaan achterhaald en er wordt beslist om 
het te vervangen door een performantere en gebruiksvrien-
delijkere software. 

Het platform e-tendering, waarmee bedrijven via het 
internet elektronische offertes kunnen indienen, wordt 
getest in de FOD P&O, de FOD Financiën en bij Defensie. 

*alle gebruikers

**enkel gebruikers met een paswoord

Publicaties via JEPP 2004-2007 %

2004 213 8 

2005 433 17 

2006 997 37 

2007 1.130 51 

Bezoekers JEPP 2005-2007

2005 24.000 

2006 38.000 

2007 55.000 
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Er worden meer dan 10 elektronische off ertes ingediend. 
Daaruit kunnen lessen worden getrokken om de procedu-
res en de soft ware te verbeteren.

De soft ware e-catalogue, voor het beheer van elektronische 
catalogi en het plaatsen van elektronische bestellingen, 
wordt in september geleverd en met FOR wordt een testfase 
opgestart.

De helpdesk komt op kruissnelheid. Om een professio-
nele opvolging van de interventies te waarborgen, wordt 
in samenwerking met de FOD FEDICT een soft ware voor 
helpdeskbeheer geïmplementeerd. 

In 2007 komen vele samenwerkingsprojecten tot stand. 
Eerst en vooral worden er gesprekken in gang gezet met de 
Vlaamse Overheid die niet alleen de intentie heeft  om de 
federale tools te gebruiken, maar zelfs een samenwerking in 
de vorm van een partnership wenst. In die zin worden ook 
contacten gelegd met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de Duitstalige Gemeenschap. Met het Waals Gewest is 
er een princiepsakkoord om gegevens uit te wisselen tussen 
hun publicatieplatform en JEPP2. 
Daarnaast is er ook contact met FEDCOM om de twee 
toepassingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en 
dubbel gebruik te vermijden. 

In 2008 
 Zijn de nieuwe tools e-tendering en e-catalogue en een   

  nieuw publicatieplatform (JEPP2) in productie.

 Worden er nieuwe e-auctionmodules aangekocht. 
 Wordt de samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten voortgezet.

In de toekomst moeten echter andere zaken verder worden uitgediept:
  de uitwisseling van gegevens met de andere publicatieplatformen (publieke of privé) 
  interne en externe communicatie 
  functionele documentatie 
  procedures 
  ICT-ondersteuning
  “Certifi cering” van de tools 
  opleiding van de gebruikers via het OFO 
  deelname werkgroepen EU 
  deelname aan de commissie overheidsopdrachten.
 
Meer info: www.publicprocurement.be

Papieren bestekken verdwijnen stilaan

In 2007 is de omzet van het Kantoor voor Inzage en Verkoop van Bestekken, die fl uctueert met de 
omvang van het aanbod van bestekken én gelinkt is aan de fi nanciële mogelijkheden van de ver-
schillende aanbestedende diensten, gedaald tot 405.325,17 euro (tegen 435.248,17 euro in 2006).

Er worden 1.024 verschillende bestekken te koop aangeboden en er worden er 7.894 verkocht 
(In 2006 was de verhouding 1.133/8.334).

Oorzaken van deze daling zijn het in 2007 geringer aantal bekendgemaakte en aangeboden open-
bare gunningen met meerdere plannen (enkel die worden op het KIVB afgeleverd en te koop aan-
geboden), en de mogelijkheid om de inhoud van steeds meer bestekken online te raadplegen. 
Toch overschrijdt het aantal consultaties in het Kantoor voor Inzage en Verkoop van Bestekken 
dat van 2006. 
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verBeTeren MeT De hUlP vAn De foD P&o

Tevreden medewerkers…

Een tevredenheidsmeting is geen doel op zich. De resultaten ervan worden gebruikt om een actie-
plan op te stellen dat de organisatie en haar dienstverlening verbetert. 

In 2007 wordt de methode voor de medewerkerstevredenheidsmetingen verder ontwikkeld en 
toegepast door verschillende overheidsdiensten. De vragenlijst is gebaseerd op 6 vaste thema’s 
(jobinhoud, relatie met de directe leidinggevende, arbeidsomstandigheden, organisatiecultuur, 
doorgroeimogelijkheden en communicatie). In elk thema worden een aantal stellingen voorgelegd 
aan de medewerkers. Op basis van de scores die zij aan deze stellingen toekennen, wordt de tevre-
denheid per thema berekend. 

De volgende overheidsdiensten doen een beroep op de FOD P&O bij hun medewerkerstevreden-
heidsmeting:

 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 Rijksdienst voor Pensioenen
 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 Fonds voor Beroepsziekten
 FOD Mobiliteit en Vervoer
 Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers.

In 2008 
 worden de medewerkerstevredenheidsmetingen verder begeleid, onder meer bij de FOD   

  Binnenlandse Zaken, FOD Werkgelegenheid, FOD Justitie, de Rijksdienst voor de Sociale   
  Verzekeringen der Zelfstandigen 

 op basis van de resultaten van de verschillende metingen wordt in 2008 een vergelijkend 
  federaal tevredenheidsrapport gemaakt.

…en tevreden klanten

In een tevredenheidsmeting bij hun klanten peilen over-
heidsdiensten, begeleid door de FOD P&O, naar de tevre-
denheid van de klant/burger over het personeel, de dienst, 
de dienstverlening, het product, … tijdens de verschillende 
fases van de dienstverlening (de oriëntatie, het onthaal, de 
dienstverlening zelf en de nazorg).

In samenwerking met de FOD P&O voeren de volgende 
overheidsdiensten een klantentevredenheidsmeting uit:

 FOD Financiën (project Vensoc; in samenwerking met  
  PUMP)

 FOD Personeel en Organisatie
 Fonds voor Beroepsziekten
 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

In 2008
worden de klantentevredenheidsmetingen bij de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD 
Sociale Zekerheid (DG Gehandicapten) verder onder-
steund.



 

Projectleider Directie Organisatie en Ontwikkeling
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
over klanttevredenheidsmeting

Tekenen voor een gebruiksvriendelijke overheid

Het handvest voor de gebruiksvriendelijke overheid vraagt de verschillende federale overheids-
diensten om enkele garanties voor hun dienstverlening aan de burger/klant vast te leggen. De FOD 
P&O begeleidt hierbij:

 FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 Fedict
 FOD Binnenlandse Zaken
 FOD Justitie
 FOD Mobiliteit en Vervoer
 Rijksdienst voor Pensioenen
 FOD Personeel en Organisatie
 FOD Sociale Zekerheid
 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 Selor
 FOD Budget en Beheerscontrole.
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Tekenen voor een gebruiksvriendelijke overheid

Het handvest voor de gebruiksvriendelijke overheid vraagt de verschillende federale overheids-

Binnen het kader van klantgeoriënteerd werken heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een nieuw onderzoek opgestart naar de tevre-

denheid van haar klanten over de werking van de RSZ.

Met een vragenlijst wilden we nagaan hoe de werkgevers en hun vertegenwoordigers de werking van de RSZ beoordelen op vlak van communica-

tie, contact met en ondersteuning door de RSZ en hoe zij de elektronische toepassingen evalueren. De RSZ wil hiermee haar werking nog beter 

afstemmen op de behoefte en verwachtingen van haar klanten. Om onze klantenbevraging zo goed mogelijk te onderbouwen, lieten we ons gedu-

rende het volledige project ondersteunen door de Directie Organisatieontwikkeling van de FOD P&O. De FOD P&O hielp ons een goede vragenlijst 

op te stellen en verwerkte de resultaten. Haar knowhow liet ons toe de resultaten op een gestructureerde wijze te analyseren.

De verschillende aanbevelingen die de klantenbevraging leverde, goten we in een ambitieus actieplan.

Verschillende elementen van dit actieplan zijn reeds geïmplementeerd, ondermeer het Handvest voor de klantvriendelijke overheid en de klach-

tenprocedure op de website en het portaal. De samenwerking met de FOD P&O werd afgesloten door een evaluatie van het project.



61

FOD P&O jaarverslag 2007

verbeteren op maat

Naast de medewerkers- en klantentevredenheidsmetingen en de handvesten, kunnen overheids-
diensten ook voor andere verbeterprojecten een beroep doen op de FOD P&O. Die begeleidt hen 
onder andere bij de uitvoering van BPR-projecten, procesanalyses, CAF-evaluaties, … Verder 
wordt er ook managementondersteuning geleverd, onder meer bij het opstellen van management-
plannen, strategische positionering, strategische zelfevaluatie…

De volgende projecten worden afgerond:
 FOD Justitie: BPR justitiehuizen
 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: BPR food@work
 POD Maatschappelijke Integratie: strategische positionering + Balanced Scorecard
 Nationaal Geografisch Instituut: BPR NGI
 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten: procesanalyse + klantentevredenheidsmeting +   

  implementatie educatieve dienst
 Horizontale FOD’s: voorbereiding implementatie operationalisering shared services  

  P&O-diensten
 Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: procesanalyse + Activity Based Costing
 Instituut voor Gelijke Kansen: begeleiding bij het opstellen van het managementplan
 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium: begeleiding bij de managementevaluatie
 Tevredenheidsmeting hospitalisatieverzekering
 FOD Personeel en Organisatie: verbeterproject OFO
 FOD Financiën: procesanalyse CDVU.

14 projecten lopen nog:
 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: BPR Jenner  

  (CODA-WIV)
 FOD Binnenlandse Zaken: MPM3 - 3de golf verbeterprojecten (voornamelijk gericht op de  

  diensten Civiele Bescherming, Juridische Dienst, Bevolkingsinspectie en Private veiligheid)

 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie:  
  ECO_FM: facility management en moderni- 
  sering van transversale en gemeenschappelijke proces- 
  sen voor logistiek beheer

 POD Maatschappelijke Integratie: invoering front 
  desk/backoffice: modernisering van transversale en  
  gemeenschappelijke processen op het vlak van een  
  front/back-office-aanpak op basis van een proces- 
  analyse

 Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers:  
  BPR Fedasil

 FOD Sociale Zekerheid: project Novo: cultuuromslag  
  en resultaatgericht werken

 FOD Mobiliteit en Vervoer: VPA Mobilit: implementa- 
  tie controle en inspectie

 FOD Binnenlandse Zaken; stafdienst P&O:  
  CAF-evaluatie

 FOD Justitie, gevangenis van Andenne: CAF-evaluatie
 FOD Binnenlandse Zaken; DG Veiligheid en Preventie:  

  strategische positionering
 Transversaal: BPR Ziekteverzuim
 Transversaal: benchmarking HR-indicatoren.

In 2008
Staan onder andere tevredenheidsmetingen bij zowel het 
personeel als de klanten voor verschillende overheidsdien-
sten op de agenda en worden nieuwe methodes ontwik-
keld met bijzondere aandacht voor klantenoriëntatie en 
managementondersteuning.



In de FOD P&O

Het OFO staat niet stil

In 2005 lanceerde het OFO het project “BPR” (Business 

Process Re-engineering) om de interne werking en de 

arbeidsprocessen te verbeteren, om beter in te spelen 

op de nieuwe uitdagingen en de klantorganisaties een 

kwaliteitsvollere dienstverlening aan te bieden.

Na twee werkjaren kondigt het OFO eind 2007 de 

implementatie aan van:

 een nieuwe organisatiestructuur

 een nieuw organigram

 nieuwe principes om de kwaliteit en de permanente  

  verbetering van de werking van het OFO te beheren.

In het kader van de nieuwe structuur zien nieuwe 

functies en cellen het levenslicht:

 twee “program account managers” die verant-

  woordelijk zijn voor alle programma’s/projecten/  

  producten en de relaties met de klanten 

 zeven “solution managers” die belast zijn met het   

  beheer van een productportefeuille

 een “cel Operationele Planning” die belast is met

  de planning en de organisatie van de OFO-

  activiteiten, met het oog op een goede verdeling   

  van de middelen
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 een “cel Onderzoek & Ontwikkeling – Kennismanagement” die belast is met de interne  

  ontwikkeling en deling van de expertise

 twee administratieve beheersteams voor de cursussen, voor de standaardopleidingen  

  en de gecertificeerde opleidingen.

Met die nieuwe structuur beoogt het OFO een betere verdeling van het werk en een grotere 

fl exibiliteit van de teams. Vanuit extern oogpunt maakt ze het mogelijk de klanten een 

coherenter en geïntegreerd opleidingsaanbod aan te bieden. 

In 2008
Het OFO wil de uitwisselingen met de opleidingsverantwoordelijken intensifiëren en op 

verzoek van de klantorganisaties de opleidingen op maat opnieuw lanceren.

 twee administratieve beheersteams voor de cursussen, voor de standaardopleidingen  

Met die nieuwe structuur beoogt het OFO een betere verdeling van het werk en een grotere 

fl exibiliteit van de teams. Vanuit extern oogpunt maakt ze het mogelijk de klanten een 

coherenter en geïntegreerd opleidingsaanbod aan te bieden. 

Het OFO wil de uitwisselingen met de opleidingsverantwoordelijken intensifiëren en op 

verzoek van de klantorganisaties de opleidingen op maat opnieuw lanceren.
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modernisering

nieuwe functies en cellen zien het levenslicht
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Felink, het netwerk voor vrouwelijke ambtenaren ondersteunen Felink, het netwerk voor vrouwelijke ambtenaren ondersteunen 

21

22

23

andere landen mogelijkheden bieden te leren van onze ervaring

een award winnen voor het telewerkproject

een award winnen voor het telewerkproject

een award winnen voor het telewerkproject

een award winnen voor het telewerkproject

een award winnen voor het telewerkproject

een award winnen voor het telewerkproject
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onze passie voor . . . gezien worden

DAT IS

DRIE JAREN OP RIJ TOP EMPLOYER ZIJN

DE VOLGENDE LEGISLATUUR VOORBEREIDEN MET EEN WITBOEK

EEN AWARD WINNEN VOOR HET TELEWERKPROJECT

FELINK, HET NETWERK VOOR VROUWELIJKE AMBTENAREN, ONDERSTEUNEN

ANDERE LANDEN MOGELIJKHEDEN BIEDEN TE LEREN VAN ONZE ERVARING 

voor De DerDe keer ToP eMPloYer

Net zoals tijdens de vorige jaren zijn er 5 criteria waarvoor er punten worden gegeven. Voor de 
federale overheid is er een positieve evolutie voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaar-
den en de interne promotiekansen.

2006 2007 2008

Primaire arbeidsvoorwaarden 

Secundaire arbeidsvoorwaarden 

Opleiding en training 

Interne promotiekansen 

Werksfeer en bedrijfscultuur 

24
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voorSTellen voor De volgenDe 
legISlATUUr 

Het witboek “Een effi  ciënt en klantgericht P&O-beleid voor 
de federale overheid” is het resultaat van een denkoefening 
die gevoerd wordt in het netwerk van directeurs van de 
stafdiensten Personeel en Organisatie van de FOD’s, van 
de HR-verantwoordelijken van de POD’s, instellingen van 
openbaar nut en wetenschappelijke instellingen in samen-
werking met vertegenwoordigers van de FOD P&O.

De publicatie bevat voorstellen voor een doeltreff end en 
klantgericht beleid binnen de domeinen personeel en orga-
nisatie voor de vier jaar van de volgende legislatuur.

De voorstellen zijn verdeeld over 5 thema’s, die volgens 
eenzelfde stramien worden uitgewerkt:

 klant- en resultaatgericht werken 
 talenten aantrekken, ontwikkelen en rentabiliseren 
 loopbaan ontwikkelen 
 welzijn met een grote W
 P&O professionaliseren. 

Elektronische versie: 
www.p-o.be > Publicaties

e-AwArD voor heT TelewerkProjecT vAn De foD P&o

De Belgian Teleworking association en RH Tribune reiken de FOD P&O een eAward uit voor de 
publieke sector (zie ook pagina 40).

e-hr In De MeDIA

De start van de informatisering van het federale humanresourcesbeleid gaat niet onopgemerkt voorbij. 

 Echo: “Ambitieuse informatisation dans la fonction publique fédérale”
 Trends, Zita, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Topnieuws, …: “Personeelsbeheer overheids-

  diensten wordt geïnformatiseerd”
 Datanews: “Federale overheid informatiseert HR-beleid.”
 Metro: “Les fonctionnaires gérés par eHR”
 Citizen-e: “Belangrijke tijden voor het federale project e-HR”
 De Standaard: “Federale ambtenaar beheert straks zelf personeelsdossier”

DIverSITeIT oP eUroPeeS nIveAU

In december 2005 werd onder het Britse voorzitterschap van de EU een gezamenlijke verklaring 
EUPAN (European Public Administration Network) en TUNED (Trade Unions’ National and 
European Administration Delegation) inzake gelijkheid en diversiteit goedgekeurd.

Denemarken heeft  naar aanleiding van het akkoord een gemengde werkgroep opgericht, met vak-
bondsafgevaardigden en directeurs-generaal (of hun vertegenwoordigers), om in 2007 in het kader 
van het Europees jaar van gelijke kansen een conferentie voor te bereiden en te organiseren.

De FOD P&O vertegenwoordigt de Belgische overheid in de werkgroep, belast met de voor-
bereiding van het colloquium “Diversiteit door gelijkheid”, dat van 17 tot 19 oktober 2007 in 
Kopenhagen plaatsvindt. 
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De doelstellingen van het colloquium zijn:
 goede Europese praktijken en standpunten over recente initiatieven uitwisselen, om gelijkheid  

  en diversiteit op het vlak van arbeidsvoorwaarden in de centrale overheden en de kwaliteit van  
  de dienstverlening aan de burger te bevorderen

 de Europese sociale dialoog in de centrale overheden versterken 
 thema’s zoals gelijkheid, mobiliteit, rekruteringssysteem, enz. in de sociale dialoog opnemen
 het imago van de overheid bij de Europese actoren oppoetsen en de nadruk leggen op haar rol  

  inzake de sociale, economische en territoriale cohesie en kwaliteitsvolle jobs. 

De vertegenwoordigers van elk deelnemend land stellen de goede praktijken voor gelijke kansen 
voor die in hun departement zijn ingevoerd. In het kader van de workshop “Gelijkheid en diversi-
teit in de rekrutering” stelt de FOD P&O de nationale communicatiecampagne “Diversiteit is een 
verrijking” en het door Selor georganiseerde project “Test de tests” voor.

kwAlITeIT vAn De overheIDSDIenSTen In BelgIë

Op 20 november verzamelen meer dan zeshonderd geïnteresseerden zich in Brussel voor de 4de 
Conferentie over de kwaliteit van de Overheidsdiensten in België. Negen infoshops en zestien 
goede praktijken afk omstig van de verschillende bestuurs-niveaus belichten het thema 
“De overheid in beweging: veranderen om te verbeteren”. 
81% van de deelnemers verklaart zich achteraf tevreden tot zeer 
tevreden over de mate waarin de conferentie aan hun verwachtingen 
voldoet. 84,69% heeft  nieuwe ideeën opgedaan, 78,33% zegt in contact 
te blijven met andere deelnemers van de conferentie, 
92,81% zegt deel te zullen nemen aan de 5de Belgische kwaliteits-
conferentie en 94,63% raadt de conferentie aan bij collega’s.

Meer info: www.publicquality.be

InTernATIonAle InTereSSe voor 
e-TenDerIng

Andere beheerders van e-Procurementprojecten tonen 
belangstelling voor het platform e-tendering waarop 
bedrijven online elektronische off ertes kunnen indienen. 
De FOD P&O krijgt bezoek van geïnteresseerde delegaties 
uit Cyprus, Estland, Letland en de Bourgognestreek. 
De Europese Commissie suggereert om de oplossing op de 
1ste e-Procurement workshop voor te stellen. 

InTegrITeIT BIj overheIDS-
oPDrAchTen

De OESO organiseert een workshop in Turijn over “inte-
griteit bij overheidsopdrachten”. Deelnemers van 50 
landen, waaronder België, nemen deel. Een aantal goede 
praktijken van ons land worden in het integriteithandboek 
van de OESO opgenomen.

felInk: een neTwerk voor vroUwen

Felink biedt vrouwelijke ambtenaren in de eerste plaats een 
netwerk aan om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen 
en ervaringen uit te wisselen. Want netwerken is belang-
rijk. Ook en zeker voor vrouwen. Vrouwen maken ruim de 
helft  van het totale personeelsbestand bij de federale over-
heid uit. Toch is amper 19% van de mandaathouders een 
vrouw. De praktijk toont aan dat vrouwen vaak te weinig 
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of op de verkeerde manier aan hun persoonlijke netwerken 
bouwen. Dat heeft een weerslag op hun carrièrekansen. 

Felink wil alle vrouwen binnen de federale overheid onder-
steunen bij het uitbouwen van hun netwerk en bij hun 
persoonlijke ontplooiing en loopbaan. Felink wil ook een 
impuls geven aan de diversiteit binnen de federale overheid 
door de aandacht te richten op de gelijkheid man/vrouw 
binnen de professionele context en het management hier-
voor te sensibiliseren.

Enkele ambtenaren richten in februari 2007 een kleine 
stuurgroep op, die later aangroeit tot veertien leden uit ver-
schillende federale organisaties. De aansluiting bij de cel 
Diversiteit van de FOD P&O leidt tot een stabielere orga-
nisatie en vooral tot een structurele ondersteuning door de 
FOD P&O.  

Felink organiseert in 2007 vijf netwerkactiviteiten voor alle 
leden. Thema’s zijn mentorship, wat is netwerken, roddelen, 
gendermainstreaming. Het ledenaantal stijgt systematisch: 
tegen het einde van 2007 zijn er ongeveer 550 leden.

Meer info: www.felink.be

InTernATIonAle neTwerken vAn heT oPenBAAr AMBT 

De FOD P&O neemt deel aan de werkzaamheden van het European Public Administration 
Network (EUPAN) dat onder Duits en Portugees voorzitterschap wordt gecoördineerd. 
2007 wordt vooral gekenmerkt door het resultaat van de studie die de OESO heeft gewijd aan het 
moderniseringsbeleid in ons land, zowel op federaal niveau als in de gefedereerde entiteiten.  
Voor het project dat de naam “HRM Peer Review” kreeg, werd een beroep gedaan op experts van 
de OESO-lidstaten. De FOD P&O staat in voor de intra-Belgische coördinatie. Het eindrapport 
bevat essentiële vaststellingen en aanbevelingen, voor elke betrokken regering, voor de voortzet-
ting van het moderniseringsbeleid.  

SAMenwerkIng MeT De DeMocrATISche rePUBlIek 
congo (Drc)

De internationale samenwerking van de FOD P&O is toegespitst op de Democratische Republiek 
Congo. De FOD zet de technische coördinatie voort van het belangrijke project dat België er leidt 
ter ondersteuning van de hervorming van de Congolese overheid. Personeelsleden van de FOD 
begeleiden in Kinshasa de rationalisering van de ministeries en de strategische reorganisatie van 
het Congolese Ministerie van Openbaar Ambt. De FOD coördineert daarnaast de interventies van 
de FOD’s Financiën en Begroting die hun collega’s van de DRC ondersteunen en de interventies 
van de Vlaamse en Waalse gewesten inzake landbouw.

Alle MAnAgerS nAAr BlAnkenBerge

Op initiatief van de FOD P&O komen 150 managers van de federale overheidsdiensten op 7 en  
8 november in Blankenberge samen om na te denken over de toekomst van de federale overheid.
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Frank Van Massenhove, 
Voorzitter
FOD Sociale zekerheid
over het seminarie voor managers 

Met het sarcastische “Blankenberge, Blankenberge, wondermooie stad” van de Vlaamse zanger Hugo Matthijsen in het 

hoofd vertrok ik voor twee dagen naar het mandaathoudersseminarie. Gelukkig moest ik niet hetzelfde sarcasme toepassen 

op het programma. Dat oogde interessant en was goed opgebouwd. Nu nog de realiteit. Zou niet alles weggeveegd worden 

door een fin-de-sièclesfeer van overheidsmanagers zonder politieke overheid? En zouden de mandaathouders de debat-

ten niet links laten liggen voor communautair gebakkelei?

Terugrijdend naar mijn geliefde Gent (de écht “wondermooie stad”) kon ik, tot mijn grote voldoening, terugblikken op een 

bijzonder interessant seminarie met spitse tussenkomsten tijdens de officiële en de officieuze “zittingen” van gedreven 

“top-civil servants”. Ik had weer een paar goede ideeën opgeraapt en enkele kleine trucjes bijgeleerd. En persoonlijk had 

ik veel plezier beleefd aan mijn debat, zeg maar confrontatie, met de ere-voorzitter van het VBO. Als ik de arrogantie van 

“kom het maar eens leren van de privé” ook maar ruik…

Laat ze bij P&O maar beginnen met de planning van het volgende seminarie!

Debatten en workshops over het thema 
“Welke overheid en welke werkgever willen 
we zijn?” bieden de kans uitgebreider na te 
denken over de beheersmiddelen waarover 
een performante overheid beschikt en over 
de war for talent waarmee we de komende 
jaren steeds meer geconfronteerd zullen 
worden.

Meer info: http://topmanagers.p-o.be
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27elke dag een beroep kunnen doen op een team van vertalers

kunnen rekenen op chauffeurs, bureaumateriaal, nette vergaderzalen,...

klanten ontvangen met een glimlach
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onze passie voor . . . onze ondersteunende diensten

DAT IS

KUNNEN REKENEN OP BUDGETTAIRE EN ICT-ONDERSTEUNING VOOR ELK PROJECT

ELKE DAG EEN BEROEP KUNNEN DOEN OP EEN TEAM VAN VERTALERS

KLANTEN ONTVANGEN MET EEN GLIMLACH

KUNNEN REKENEN OP CHAUFFEURS, BUREAUMATERIAAL, NETTE VERGADERZALEN,…

IcT: PerMAnenTe onDerSTeUnIng en verBeTerIng

Op het vlak van infrastructuur wordt in de gebouwen in de Wetstraat een nieuw systeem voor 
een automatisch stockbeheer en een nieuwe alarminstallatie geïnstalleerd. 

Het telefoniesysteem wordt bijgewerkt, zodat de VOIP-gebruikers in 2008 nieuwe opties ter 
beschikking krijgen.

De eerste fase van de migratie naar de Shared Services van de FOD Fedict wordt uitgewerkt. 
Er zijn databases gecreëerd voor de elektronische toepassingen e-Tendering en e-Catalogue 
en diverse toepassingen om tegemoet te komen aan de behoeft en van de diensten: Diversiteit, 
360°-Feedback, ContacTIC, FedDS, WebEnquête, Who’s Where Today, PublicQuality, 
TopManagers. 

Het OFO innoveert zowel op functioneel vlak binnen 
ITMA als op systeemtechnisch gebied, met een verhoogde 
effi  ciëntie van de verscheidene business-processen als 
gevolg, maar ook een aanzienlijke kostenbesparing.

28



72

 ITMA-NEWS: laat toe om op een gestandaardiseerde 
  manier communicatie naar de ITMA-gebruikers te   
  genereren (zowel intern als extern). 

 KPI-ITMA: breidt de “library” van KPI–rapporten uit. 
 Notificatie-motor : brengt de opleidingsverantwoorde- 

  lijken op de hoogte van de beschikbaarheid van test-  
  resultaten.

 Rapport testresultaten: laat toe om een rapport te gene- 
  reren met de testresultaten en dit naar de opleidings-  
  verantwoordelijken te sturen.

 Resource Overview applicatie: biedt een duidelijk en   
  snel overzicht van het gebruik van de middelen en de   
  planning voor de opleidingen bij het OFO.

 Optimalisatie Servicedesk: verhoogt de efficiëntie van   
  de service desk aanzienlijk door het gebruik van een   
  nieuw ticketingsysteem en nieuwe technologieën.

 ITMA usergroups: dit zijn workshops met zowel interne  
  als externe gebruikers om voorstellen te verzamelen en   
  frequente problemen te melden.

 PROXY, FIREWALL, ANTISPAM: een nieuwe proxy- 
  server op systeemniveau, een nieuwe interne firewall en   
  een antispam-mailrelay.

 Security Audit: licht de algemene veiligheid van de OFO- 
  ICT door om de risico’s op “security leaks” verder te   
  beperken.

 Uitbreiding SAN tot 1,4 terabyte.
 Virtualisatie van verschillende systemen brengt een   

  aanzienlijke kostenbesparing mee, zowel in onderhoud   
  als in hardware.

Bij Selor wordt de nadruk gelegd op:
 een tool “reporting services”: het opstellen van rapporten 

  die automatisch verstuurd worden naar klanten wat   
  betreft hun selecties in e-Recruiting 

 een tool zodat het subproces externe communicatie zelf de mailinglist voor vacatures per   
  e-mail kan beheren 

 het aanpassen van de cv-databank zodat de profielen van Belgacom en De Post hun cv kunnen  
  inbrengen in de cv-databank en opdat de FOD’s deze profielen kunnen selecteren 

 Het ontwikkelen van cv-check: voor de selecties van IT’ers wordt het online cv gebruikt en  
  verplicht gemaakt bij de sollicitatie.

Sneller en effIcIënTer BeTAlen

De stafdienst Budget en Beheerscontrole, die verantwoordelijk is voor het beheer van de begro-
tingscyclus, het beheer van de boekhoudkundige verrichtingen, de evaluatie van de begrotingsuit-
voering en de ontwikkeling van de interne controle, concentreert zich in 2007 op:

 de uitwerking van precieze procedures om de behandelingstermijnen in te korten 
 de volledige opvolging van het traject van de documenten: een nauwkeurig register van alle  

  inkomende documenten en van een database waarmee de vastleggingsdossiers in elke behan- 
  delingsfase gelokaliseerd kunnen worden en statistieken kunnen worden opgesteld

 de communicatie met de klantendiensten via e-Communities, met het oog op meer transparantie
 de actieve deelname aan de Fedcom workshops 
 de interne controle: er wordt een geïntegreerde interne controle ontwikkeld
 een maandelijkse boordtabel die de evolutie van het budget weergeeft
 de permanente verbetering van de controleprocessen.

In 2008
 Indienststelling van Fedcom in oktober 2008
 Ontwikkeling van een analytische boekhouding (Fedcom)
 Versterking van de interne controle in samenwerking met het Rekenhof en de Controle op de 

  Vastleggingen (FOD B&B), de interne regels worden verfijnd (vervolg van het project CODENVA)
 Integriteit: bewustzijnsontwikkeling inzake integriteit. Er worden verschillende projecten   

  gelanceerd in samenwerking met de dienst Integriteitbewaking van de FOD B&B.
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vAn BrooDjeS ToT verTAlIngen

De dienst voor facilitair beheer van Selor staat klaar bij elke grote selectie, jobbeurzen, infosessies 
en persconferenties. 

De dienst voor onthaal en dispatching van de Wetstraat 51 ontvangt in 2007 9.729 bezoekers, 
beantwoordt 15.306 telefoontjes, en reserveert 1.907 zalen. De schoonmaakploeg en de ploeg van 
het technisch onderhoud zorgen ervoor dat alles net en technisch in orde is. De chauffeurs maken 
665 ritten.

De cafetaria in de Wetstraat bedient 17.000 klanten met broodjes en warme schotels en voorziet 
500 vergaderingen van koude en warme dranken. 

Het economaat koopt onderhoudsproducten, warme dranken en bureaumateriaal met oog voor het 
milieu en eerlijke handel. 

De dienst documentenbeheer registreert en bezorgt 2.550 binnenkomende dossiers en verstuurt er 
2.670. Het aantal postzendingen bedraagt 20.989. De dienst verstrekt ook gearchiveerde dossiers 
aan de verschillende diensten.

De vertaaldienst krijgt 2.168 aanvragen voor vertalingen, reviseert teksten en beantwoordt taalvragen.

De juridische dienst is hoofdzakelijk belast met het beheer van de geschillendossiers van de FOD 
P&O en de opvolging van de parlementaire vragen. 

De juridische dienst verstrekt ook adviezen aan de ver-
schillende afdelingen van de FOD P&O en aan de andere 
FOD’s. De onderwerpen die het vaakst behandeld worden 
in 2007 zijn diversiteit, het statuut van de personeelsleden 
van het federaal administratief openbaar ambt, het stelsel 
van de contractuelen, de managementfuncties, de organi-
satie van selectieproeven, auteursrechten, arbeidscontrac-
ten en arbeidsongevallen, de wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken.

Wetstraat 51 2003 2004 2005 2006 2007

dossiers - in 3.331 4.903 3.099 2.785 2.550

dossiers - uit 3.523 4.962 3.301 2.395 2.670

postzendingen n.b. 43.214 33.572 34.822 20.989

info@p-o.be 341 558 723 611 616

FOD P&O 2003 2004 2005 2006 2007

Nieuwe 
geschillen                  

59 27 45 46 42

Parlementaire 
vragen              

76 123 140 145 95



Geert De Smet, 
Attaché
FOD Personeel en Organisatie 
over zijn rol als HR partner bij het OFO

Als HR partner van het OFO ben ik het aanspreekpunt voor zowel de personeelsleden als de lijnmanagers. Samen met mijn collega’s 

Willem Vanbeneden en Anne-Marie Ngeleka probeer ik zo snel en accuraat mogelijk te antwoorden.

Voor de lijnmanagers houdt dit vooral in dat zij bij mij terecht kunnen met hun vragen over personeelsaanvragen, rekrutering, 

selectie en ontwikkelcirkels.

De personeelsleden spreken mij enerzijds aan met vragen i.v.m. hun werkrelatie met hun leidinggevende en collega’s, loopbaanoriën-

tatie en anderzijds met praktische vragen zoals verloven, afwezigheden, anciënniteit, statuut en cumulaanvragen.

In 2007 heb ik ook het project begeleid rond de herschikking van de logistieke diensten bij het OFO.
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PrevenTIe

De preventiedienst staat in voor het welzijn en de veiligheid van de personeelsleden. Het Comité 
voor Preventie en Bescherming op het Werk vergadert vier maal. 

In 2007 zijn er 17 werkongevallen (dit is 6 minder dan in 2006), waarvan 12 op weg van en naar 
het werk.

Welzijn betekent ook zich goed voelen in de lokalen waar men werkt. Daarom wordt de klimaat-
regeling in de Wetstraat 51  geëvalueerd en aangepast. Dezelfde metingen zullen in 2008 uitge-
voerd worden in het Stergebouw.

Net zoals in 2006 wordt de antigriepvaccinatie van de personeelsleden, in samenwerking met de 
Sociale Dienst, gehouden in het gebouw Wetstraat 51.

hr PArTner STAfDIenST P&o

De personeelsleden van de FOD P&O kunnen met vragen over hun loopbaan, opleidingen, 
telewerk,… terecht bij een vaste HR partner van de stafdienst P&O.
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brandalarmsysteem  wordt getest
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de FOD Personeel en Organisatie in cijfers

PerSoneel

samenstelling van het personeel 2003 - 2007

statutair - contractueel vrouw - man Nederlands - Frans voltijds - deeltijds
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bijlagen

verdeling volgens leeftijd 2003 - 2007

55 en ouder

50 tot 54

45 tot 49

40 tot 44
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30 tot 34

25 tot 29

Jonger dan 25

Leeftijd op 31.12.2003
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verdeling volgens niveau 2003 - 2007

31.12.2003
Totaal = 537

31.12.2004
Totaal = 513

31.12.2005
Totaal = 538
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Niv. A Niv. B Niv. C Niv. D
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31.12.2007
Totaal = 535

229 225

79 78 

96 94

143 138

Afwezigheden 2003-2007 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Afwezigheid van lange duur persoonlijke aangelegenheden 6 4 2 2 2

Verminderde prestaties voor persoonlijke aangelegenheden n.b 3 4 6 6

Loopbaanonderbreking 100% 11 11 10 7 10

Loopbaanonderbreking 50 % n.b 14 19 13 16

Verlof voor opdrachten van algemeen of internationaal belang 14 10 20 11 24

Verlof voor functie bij beleidscel 15 16 15 5 10

Vrijwillige vierdagenweek 57 63 67 43 70

Halftijdse vervroegde uittreding n.b 4 5 6 5
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BUDgeT

(1) De verplichtingen die de FOD tijdens het betrokken jaar is aangegaan. 
  Ze hebben voornamelijk betrekking op de lopende werkingskosten en een beperkt aantal overheidsopdrachten 
(2) Betalingsdossiers die zowel betrekking kunnen hebben op de verplichtingen van de voorgaande jaren als van het lopende jaar 
(3) De eff ectieve verrichtingen.
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 Verwezenlijkte vastleggingen 2003-2007  
(in duizenden euro’s)

2003 2004 2005 2006 2007

Beleidsorganen 2.219 3.002 3.026 3.210 3.097

Personeel 14.497 14.068 15.403 16.599 16.903

Werkings- en investeringskosten 1.690 2.171 1.952 2.153 1.822

Andere, subsidies, schadeloosstellingen 781 2.803 605 1.744 1.681

Modernisering 17.490 12.882 8.915 12.635 9.083

Opleiding (OFO) 6.777 6.664 7.399 5.975 4.404

Selor 10.648 12.022 12.448 12.520 12.570

FED+ 182 241 244 248 352

eHR - - - 241 28.112

Algemeen totaal 54.284 53.853 49.992 55.325 78.024

Dossiers 2006 2007

Vastleggingen (1) 548 365

Ordonnanceringsdossiers (2) 1212 1249

Facturen (3) 4.929 5129
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organigrammen

Federale overheidsdiensten

De ‘horizontale’ FOD’s bepalen het beleid in
hun domein en ondersteunen de andere FOD’s op 
basis van hun competentie en kennis.

Elke ‘verticale’ FOD is verantwoordelijk voor een
specifiek beleidsdomein. 

De Programmatorische Overheidsdiensten (POD’s)
werken rond belangrijke maatschappelijke thema’s

die verscheidene FOD’s doorkruisen.
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P&O
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B&B
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werkten mee:

Stefanie Billiet, Sarah Blancke (FOD Binnenlandse zaken), Ilse Cobbaut,  
Anne Coekelberghs, Daniele Coyette, Christine De Backer, Karel Declercq (FOD 
Kanselarij), Stijn De Clercq, Marion Delanghe, Barbara De Raedt, Geert De Smet, 
Nathalie Duflos, Virginie Catrin, Willem Lambrechts (FOD Sociale Zekerheid), 
Lilianne Lemmens (Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen),  
Jacky Leroy, Lisa Lettens, Leni Pelgrims, Ratana Pholsena, Jean-Marie Pirotte 
(Wetenschappelijke Instelling Volksgezondheid), France Ravyts, Guy Sempot, Nicolas 
Stassen, Patrick Theys, Liza Torossian, Catherine Vanden Daelen (Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid), Els Van de Kauter, Claire Vaneerdewegh, Ingrid Vanleeuw (Fonds 
voor Beroepsziekten), Frank Van Massenhove (FOD Sociale Zekerheid), Cathy Verbyst

Illustraties: Patrick Bekaert - CIBE
Fotografie: Carl Vandervoort

Concept, lay-out en druk: www.cibecommunicatie.be

Dit jaarverslag is gedrukt op milieuvriendelijk papier

het directiecomité is op 31.12.2007  
als volgt samengesteld:

Jacky Leroy, voorzitter ad interim

Anne Coekelberghs, directeur-generaal  
Interne Communicatie

Serge Peffer, directeur-generaal OFO

Yves Vander Auwera, directeur van de stafdienst ICT

Marc Van Hemelrijck, afgevaardigd bestuurder  
van Selor

Ludo Waterschoot, directeur van de stafdienst  
Budget en Beheerscontrole

Luc Wintmolders, directeur van de stafdienst P&O

Jean-Noël Brouir, voorbereiding en opvolging
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communicatie

PUBlIcATIeS

• Jaarverslag FOD P&O 2006
• Jaarverslag Selor 2006
• De selectieprocedure van de mandaathouders van de FOD’s  
 en POD’s
• De selectieprocedure van mandaathouders van de instellin- 
 gen van openbaar nut
• Vademecum - praktische gids voor de stagiair van niveau A 
• Vademecum - Praktische gids voor de stagiair (bij een 
 instelling van openbaar nut of een openbare instelling van  
 sociale zekerheid)
• Globaal ontwikkelingsplan - Methodologische gids
• Ontwikkelen van de persoonlijke competenties - 
 Methodologische gids
• Praktische gids ontwikkelcirkels bestemd voor de  
 functionele chefs 
• De Ontwikkelcirkels - OFO Opleidingen
• Opleidingen OFO 2007 - 2008 
• Gecertificeerde opleidingen B OFO 2007- 2008
• Gecertificeerde opleidingen C OFO 2007- 2008
• Vademecum OFO: Praktische gids bestemd voor de  
 opleiders Wetstraat 71
• COMM Collection 16 Hoe en waarom een evenement  
 organiseren 
• Kadaster van het contractueel personeel in het federaal   
 administratief openbaar ambt

• Kennismanagement De survival kit
• Een efficiënt en klantgericht P&O-beleid voor de  
 federale overheid - Voorstellen 2007 - 2010

MUlTIMeDIA

websites

http://www.fedramagazine.be
http://www.p-o.be
http://www.selor.be
http://www.fedplus.be
http://www.pdata.be
http://forcms.p-o.be
http://cpaba.p-o.be
http://www.statform.be
http://www.publicquality.be
http://www.bib.belgium.be
http://campus.ofoifa.be
http://ecommunities.belgium.be
http://www.belgium.be > ambtenaren
http://www.publicprocurement.be
http://www.voordiversiteit.be
http://www.jepp.be
http://www.federalecartografie.be
Portaalsite www.belgium.be: 94 nieuwsberichten

e-news

Lijst vacatures Selor
OC Flash CD
FED+
P&O Horizon
News P-O
Topnet Flash
Selor newsletter
OFOIFA news

eveneMenTen

• 4e Belgische Kwaliteitsconferentie 
• Topseminarie
• Happy Lunch: 9
• Duurzame ontwikkeling in de federale overheid
• Vensters op het management: 4
• P&O middagen: 8
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2007: gepubliceerde wetten, koninklijke en ministeriële besluiten, omzendbrieven
1. Wetten

2. Koninklijke besluiten

afkondiging Publicatie BS

9-01-2007 19-01-2007 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het Rijkspersoneel

11-01-2007 19-01-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar ambt

11-01-2007 30-01-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen

17-01-2007 19-02-2007 Koninklijk besluit houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de controle van afwezigheden wegens ziekte van de personeelsleden van de Rijksbesturen en betreffende de 
verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen

18-01-2007 7-02-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen

24-01-2007 7-02-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instellingen van de Staat 
en dat diverse wijzigingen aanbrengt in de personeelsstatuten van de wetenschappelijke instellingen van de Staat

26-01-2007 7-02-2007 Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW Sociale dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor het begrotingsjaar 2007

26-01-2007 31-01-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de 
federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fi ets aan de personeelsleden van sommige federale 
overheidsdiensten

16-02-2007 5-02-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale 
overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging

16-02-2007 7-02-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale 
overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging - Erratum

25-02-2007 5-03-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2004 houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de federale overheidsdiensten die de eenheid 
van rechtspraak verzekeren

13-02-2007 7-03-2007 Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

5-03-2007 12-03-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage VII van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel

5-03-2007 16-03-2007 Koninklijk besluit tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt

7-03-2007 15-03-2007 Koninklijk besluit tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome 
overheidsbedrijven

7-03-2007 30-03-2007 Koninklijk besluit tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrij-
ven -Erratum

13-03-2007 19-03-2007 Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffi er, griffi er, adjunct-griffi er en van deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffi e in 
de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken

13-03-2007 26-03-2007 Koninklijk besluit tot toepassing, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de amb-
tenaren in sommige instellingen van openbaar nut, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

19-03-2007 10-04-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

afkondiging Publicatie BS

17-05-2007 14-06-2007
(2)

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

4-06-2007 24-08-2007 Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector
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1-04-2007 10-04-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot wijziging van de bijlage VII van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan 
van het Rijkspersoneel

21-04-2007 27-04-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2005 houdende bepaling van sommige afdelingen van de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid die 
de eenheid van rechtspraak verzekeren

21-04-2007 2-05-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrou-
wen en mannen

25-04-2007 10-07-2007 Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

26-04-2007 9-05-2007 Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29bis van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel en tot wijziging van de reglementering 
betreffende de overgang naar het hogere niveau

26-04-2007 24-05-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen 
van openbaar nut

3-05-2007 21-05-2007 Koninklijk besluit betreffende de ten laste neming van de kosten inzake openbaar vervoer in woon-werkverkeer van de federale personeelsleden door de Staat en sommige federale openbare 
instellingen

7-06-2007 14-06-2007 
(2de editie)

Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan

7-06-2007 14-06-2007 
(2de editie)

Koninklijk besluit tot toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt 
van sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven

7-06-2007 15-06-2007
(3de editie)

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

7-06-2007 19-06-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut

7-06-2007 30-07-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut - Erratum

7-06-2007 19-06-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk

7-06-2007 19-06-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome over-
heidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

7-06-2007 26-06-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet in het kader van het eenvormig maken van de 
regels inzake woonplaats in Zwitserland

8-06-2007 22-06-2007 
(2de editie)

Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” 
van de sociaal verzekerde

8-06-2007 29-06-2007 
(3de editie)

Koninklijk besluit betreffende de vakrichtingen van niveau A van de Rijksambtenaren

14-06-2007 22-06-2007 
(2de editie)

Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen

14-06-2007 16-11-2007 Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen - Erratum

3-07-2007 18-07-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van 
sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven en houdende organisatie van de inschaling in het federaal openbar ambt van personeelsleden van de overheidsbedrijven, 
ingezet in bepaalde projecten

6-07-2007 24-08-2007 Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04.31.2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2007

9-07-2007 23-07-2007 Koninklijk besluit betreffende de controle op de uitvoering van het personeelsplan door de inspectie van Financiën



86

26-07-2007 10-08-2007 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende wijziging van een opdracht aan de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de fi nanciële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering

2-08-2007 14-08-2007 Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten

19-09-2007 28-09-2007 Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit tot organisatie van de vergelijkende selectie en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van 
sommige statutaire ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven

10-11-2007 16-11-2007 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de 
federale overheidsdiensten

3. Ministeriële besluiten

4. Omzendbrieven

afkondiging Publicatie BS

9-01-2007 12-01-2007 Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de Raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in het raam van de evaluatiecyclus

6-02-2007 13-02-2007 Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van beroep bij de Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie in het raam van de evaluatiecyclus

19-02-2007 23-02-2007 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de 
griffi ers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffi ers-rapporteurs bij de Interdepartementale raad van beroep

19-02-2007 23-02-2007 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 tot aanwijzing of erkenning van de leden van de Raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Personeel en 
Organisatie in het raam van de evaluatiecyclus

31-05-2007 15-06-2007 
(3de editie)

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2006 houdende aanstelling of erkenning van de leden het beheerscomité van FED+

6-06-2007 18-06-2007 
(2de editie)

Ministerieel besluit  tot bepaling van de verslagmodellen in toepassing van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie 
en de loopbaan van het Rijkspersoneel en tot wijziging van de reglementering betreffende de overgang naar het hogere niveau

7-06-2007 14-06-2007 
(2de editie)

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 2007 tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie

28-06-2007 10-07-2007 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 oktober 2006 houdende aanstelling of erkenning van de leden het beheerscomité van FED+

27-07-2007 14-08-2007 Ministerieel besluit tot erkenning van een assessor in de Raad van beroep voor het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat

31-08-2007 12-09-2007 Ministerieel besluit tot erkenning van een assessor in de raad van beroep voor het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat

6-11-2007 14-11-2007 Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een griffi er voor de raad van beroep voor leidend personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat

afkondiging Publicatie BS

16-04-2007 04-05-2007 Omzendbrief nr. 569 – Vakantiegeld 2007

21-05-2007 13-06-2007 Omzendbrief nr. 570 – Verplaatsingskosten bij medisch controleonderzoek

07-06-2007 14-06-2007 Omzendbrief nr. 572 – Defi nitief stelsel inzake gratis openbaar vervoer in woon-werkverkeer voor de personeelsleden van de federale overheid

28-06-2007 3-07-2007 Omzendbrief nr. 571 – Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding

9-07-2007 23-07-2007 Omzendbrief nr. 574 – Informatie inzake personeelsenveloppe en -plan

12-07-2007 24-08-2007 Omzendbrief nr. 575 – Uitbreiding van de halftijds vervroegde uittreding

17-08-2007 27-08-2007 Omzendbrief nr. 573 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt

19-11-2007 3-12-2007 Omzendbrief nr. 577 – Eindejaarstoelage 2007

4–12-2007 5-12-2007 Omzendbrief nr. 578 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen

4-12-2007 10-12-2007 Omzendbrief nr. 578 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen - Erratum
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