Hi er ko m t d e c ove r

Oriëntatie
VGC, uw partner in Brussel
De voorbije jaren werd de administratie van de VGC grondig hervormd. Uitgangspunt daarbij was
een verdere verbetering van onze dienstverlening naar burgers en beleidsverantwoordelijken.
De centralisatie van de administratie heeft die optimalisering zeker versterkt. Vandaag staan we voor
de uitdaging om de vele hervormingsprocessen te verankeren in een breed gedragen werkcultuur van
optimale samenwerking, zowel intern als extern.
Bovendien willen we niet alleen een efficiënte, goed draaiende administratie zijn. We willen ook een
warme werkgever zijn, met oog voor iedereen die bij de VGC werkt. Daarom moeten we aandacht
schenken aan de zaken die nog niet zo vlot lopen, aan grotere of kleinere bijsturingen, aan de verdere
ontwikkelingskansen van ons personeel.
Via een hele reeks maatregelen die worden voorgesteld in dit management- en operationeel plan,
willen we de maturiteit van onze organisatie verhogen: door nog betere en transparante processen,
door meer kennisdeling, door de informatiestromen te versterken en de communicatie sterker en
persoonlijker uit te bouwen.
De VGC is een overheid die dicht bij de burger staat, bij het werkveld. Dat typeert ook onze
organisatie. Op die eigenheid moeten we verder werken, door aandacht te besteden aan
participatieve inspraakvormen en directe eigentijdse communicatie.
We willen met andere woorden verder bouwen aan een dynamisch partnerschap met alle
organisaties en alle burgers die op onze dienstverlening een beroep willen doen. Permanent streven
naar kwaliteit staat daarbij voorop.
Dit management- en operationeel plan moet daartoe bijdragen: de VGC, uw partner in Brussel,
samen gaan we ervoor en zoals steeds: vernieuwend, gedurfd en creatief !
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Vooraf

1.1

Algemene bepalingen
Identificatie mandaathouder
De heer Eric VERREPT, aangesteld als leidend ambtenaar vanaf 1 januari 2013 bij collegebesluit nr.
20122013-185 van 15 november 2012
Het betreft het tweede mandaat als leidend ambtenaar.

Juridisch kader
Het juridisch kader van het managementplan is vastgelegd in art. II 45 van het VGCpersoneelsstatuut.
Het management- en operationeel plan is een beleids- en beheerinstrument waarin de
mandaathouder zijn engagementen voor de duur van het mandaat vertaalt in strategische en
operationele doelstellingen en te leveren prestaties.
Het plan stelt het College in staat om aan te sturen, op te volgen en te evalueren.

Periode
Dit managementplan geldt voor de duur van het mandaat (6 jaar).

1.2

Algemeen beleidskader
Missie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en de draaischijf voor de Nederlandstalige
gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor iedereen die bij haar aansluiting zoekt.
Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden
vorm en inhoud.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele
positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.
Door de ontwikkeling en de ondersteuning van een open Nederlandstalig netwerk van diensten en
voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie de
kwaliteit van het leven in de stad in de diverse levensdomeinen verhogen en nieuwe kansen bieden
aan mensen.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse
gemeenschap die evident aanwezig is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die de stad mee
uitbouwt.
Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief,
toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op.

VO ORAF

De administratie van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft als missie om het
beleid van het VGC-College mee voor te bereiden, te ondersteunen, uit te voeren en te evalueren. De
administratie wil daarbij een optimale dienstverlening bieden aan de beleidsactoren, de verenigingen
en de organisaties, en de gebruikers zelf. Dat vertaalt zich onder meer in haar basiswaarden:
dienstbaar zijn, integer handelen en betrokken zijn.

8

Opdrachten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Het statuut en de opdracht van de VGC worden bepaald in de artikelen 62 tot en met 67 van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Het toezicht op de
VGC door de Vlaamse Gemeenschap is bepaald in het decreet van 5 juli 1989. Het begrotings- en
rekeningstelsel is geregeld bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is in Brussel bevoegd voor culturele, onderwijs- en
persoonsgebonden aangelegenheden. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft voor deze
aangelegenheden de bevoegdheid van inrichtende macht. De VGC is bevoegd voor instellingen die
uitsluitend ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap. Ze is niet bevoegd voor personen.
De decreten van de Vlaamse Gemeenschap zijn van toepassing in het Brussels Gewest. In een aantal
van deze decreten krijgt de VGC een expliciete opdracht, waardoor zij de rol van ‘plaatsvervangend’
gemeente- of provinciaal bestuur opneemt. De VGC treedt ook aanvullend op bij het beleid van de
Vlaamse Gemeenschap of op basis van concrete opdrachten van de Vlaamse Gemeenschap.

Beleidskader van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Drie uitgangspunten vormen de basis voor het Regeerakkoord 2009-2014 van het VGC-College:
1. De wil om bruggen te bouwen
Het welzijn nastreven van alle Brusselaars die de stap willen zetten naar de Vlaamse
gemeenschap: dat is de opdracht van de VGC. Zij respecteert daarbij de historisch gewortelde
aandacht voor de positie en de aanwezigheid van het Nederlands in het officieel tweetalige, maar
in de praktijk meertalige Brusselse Gewest. Vanuit dit uitgangspunt wil de VGC samenhang en
wisselwerking stimuleren tussen gemeenschappen en actoren die samen bouwen aan een warme,
solidaire en verdraagzame hoofdstad.
2. De aandacht voor duurzaamheid
De VGC voert een duurzaam en ecologisch doordacht beleid. Ze heeft oog voor de impact van
ons handelen op de kwaliteit van de leefomgeving. Een duurzaam bestuur ondersteunt gelijke
kansen, toegankelijkheid, diversiteit en sociale cohesie.
3. Een uitnodigende overheid die mensen verbindt
De VGC wil constructief talent ondersteunen en innoverend potentieel detecteren en activeren
om samen aan het Brussel van de toekomst te bouwen. De VGC wil een uitnodigende overheid
zijn. Daarom wil zij werk blijven maken van een transparante besluitvorming en wil zij een hechte
vertrouwensband uitbouwen met alle stedelijke actoren.
De Beleidsverklaring 2012-2013 vertaalt deze uitgangspunten in zeven klemtonen:
1. Een hedendaagse, leefbare en duurzame stad
Door de demografische boom en de vergroening zijn forse investeringen in capaciteit meer dan
ooit noodzakelijk. De VGC bouwt mee aan een aanbod van Nederlandstalige voorzieningen dat
de behoeften dekt en dat toegankelijk is voor alle Brusselaars.
2. Kwaliteitsvolle gemeenschapsvoorzieningen
Zorg voor kwaliteit staat hoog op de VGC-agenda. Kwaliteit krijgt vorm in de verschillende
sectoren, domeinen en projecten, door aandacht voor duurzaamheid, toegankelijkheid,
samenwerking met alle stedelijke actoren en een geïntegreerde aanpak van uitdagingen. De VGC
investeert in een sterk flankerend beleid, in kwaliteitsvolle infrastructuur, in de ondersteuning van
vrijwilligers.

4. Samenwerking en participatie
De VGC positioneert zich uitdrukkelijk als partner in een breed stedelijk netwerk. Ze zoekt sterke
verbindingen met tal van andere actoren: de burger, het middenveld, de andere overheden, de
bedrijfssector en de academische wereld.

VO ORAF

3. Een efficiënt en een effectief beleid
De VGC maakt werk van een efficiënt en een effectief beleid. Dat doet zij door te werken aan
een stevige wetenschappelijke onderbouw, door een efficiënte administratie met een dynamisch
personeelsbeleid uit te bouwen en door een voortdurende vernieuwing en verbetering van het
beleidsinstrumentarium na te streven.
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5. Ambassadeur van de stad en haar inwoners
De VGC treedt op als ambassadeur van de stad en haar inwoners. Met haar uiteenlopende
initiatieven wil zij de inwoners en de bezoekers wegwijs maken in het uitgebreide Brusselse
aanbod en tegelijk opkomen voor hun belangen.
6. Het Nederlands aanmoedigen en omgaan met andere talen
De VGC wil het gebruik van het Nederlands in Brussel stimuleren. Tegelijk benadert zij de
Brusselse meertalige realiteit vanuit een open en positieve houding.

VO ORAF

7. Oog voor sociale cohesie
De VGC werkt op verschillende vlakken aan het bevorderen van sociale cohesie en het tegengaan
van de dualisering in onze stad. Daarvoor zet zij in op armoedebestrijding en een krachtig
beleid rond gelijke kansen. Om het aanbod aan voorzieningen toegankelijker te maken voor alle
Brusselaars wordt de nodige aandacht besteed aan de participatie van kansengroepen. Want nog
al te vaak vinden die niet hun weg naar de vele gemeenschapsvoorzieningen.
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2.

Inleiding

2.1

Brussel: situatieschets
Met meer dan een miljoen inwoners is de Brusselse bevolking vandaag groter dan ooit. Verwacht
wordt dat die bevolking tegen 2030 nog verder zal aangroeien tot 1,3 à 1,5 miljoen Brusselaars.
Binnen de Brusselse bevolking zijn de jongste leeftijdsgroepen het grootst. Dat komt enerzijds door
de jonge leeftijd van nieuwkomers uit binnen- en buitenland. Anderzijds verlaten meer oudere
Brusselaars de stad. De impact van het jonge karakter van de Brusselse bevolking laat zich voelen
in voorzieningen als kinderopvang en onderwijs. De druk op de capaciteit van deze voorzieningen
is groot. Door het jonge karakter van de bevolking manifesteert de vergrijzing zich in Brussel
minder dan in de andere gewesten. Wel zijn binnen de Brusselse seniorenpopulatie de oudste
leeftijdsgroepen het grootst.
Ongeveer een derde van de Brusselse bevolking heeft een andere dan de Belgische nationaliteit.
In Brussel vinden we bijna alle nationaliteiten uit de wereld terug. Ruim de helft van de Brusselse
bevolking is afkomstig uit het buitenland of is een kind van ouders die migreerden.
In Brussel worden meer dan 100 verschillende talen gesproken. Frans, Engels en Nederlands zijn
de best gekende talen. De Brusselse diversiteit vertaalt zich in diverse en complexe taalrepertoria.
Het aandeel mensen dat het Nederlands goed tot uitstekend spreekt, daalt maar toch wordt het
Nederlands in verschillende domeinen meer gebruikt, vaak in combinatie met het Frans en het
Engels. De talige realiteit van Brussel staat model voor het Brusselse samenleven in verschil.
De aanwezigheid van internationale instellingen en hun personeel, de pendelaars uit andere
gewesten en de gebruikers van stedelijke voorzieningen maken van Brussel een pleisterplaats waar
mensen voor kortere of langere tijd verblijven.
Brussel is een duale stad. Enerzijds is er de aanwezigheid van internationale instellingen en
bloeiende bedrijfseconomische activiteiten zoals consultancy, lobby- of media-activiteiten en de
multiplicatoreffecten bijvoorbeeld op toeristisch en commercieel gebied. Dat alles staat in schril
contrast met grote armoede en veel sociale ongelijkheid. Denken we bijvoorbeeld maar aan de
hoge jeugdwerkloosheid, de sociale kwetsbaarheid van ouderen, de vele betalingsmoeilijkheden, de
grote groep kinderen die opgroeien in een huishouden zonder betaald werk, de niet-gekwalificeerde
uitstroom uit het onderwijs.
Deze dualiteit is ook geografisch zichtbaar. Zo bestaan er grote tegenstellingen tussen de armere
gemeenten van de westelijke, sikkelvormige zone rond het kanaal en de rijkere gemeenten in het
zuidoostelijke kwadrant van Brussel. Het duale karakter van Brussel hangt dus ook samen met de
wijken en de ongelijkheid in de levenskansen en de levenskwaliteit die deze wijken hun inwoners
bieden.
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Brussel is een (bescheiden) wereldstad met een internationale uitstraling. Tegelijkertijd is het een
lappendeken van wijken dat samenhangt dankzij een veelheid aan lokale netwerken en sociale
relaties. In tegenstelling tot het stereotiepe beeld dat bestaat van de anonieme stad, liggen
veel sociale contacten en ontmoetingen aan de basis van het stadsleven. Het merendeel van de
Brusselaars geeft aan geregeld andere mensen te ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld via het goed
vertakte Brusselse culturele en verenigingsleven of via praatjes of activiteiten in de wijk.
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Maar soms lopen mensen elkaar ook mis. Een op tien Brusselaars zegt geen vrienden, buurtbewoners,
buren en familie op wekelijkse basis te ontmoeten. Die dreiging van sociaal isolement werkt
kwetsbaarheid in de hand. Sociale ongelijkheid blijkt ook uit het feit dat kwetsbare groepen minder
gebruikmaken van voorzieningen. Brussel ontsluiten en levenskwaliteit en levenskansen bieden aan
iedereen: dat is een van de grote uitdagingen van een grootstedelijk beleid.

Een korte terugblik op de periode 2006-2012
Alvorens in te zoomen op het management- en operationeel plan voor 2013-2018, even een
terugblik op de voorbije periode.
In de voorbije mandaatperiode lag de klemtoon op de hervorming van de administratie tot een
dienstbare, transparante en efficiënte organisatie.
Het eerste plan was opgebouwd rond 2 pijlers:
• het grootstedelijk beleid met de volgende basispijlers: transversaliteit en multidisciplinaire
aanpak, wetenschappelijk onderbouwd beleid, samenwerking met andere overheden en de
uitbouw van een duurzame en respectvolle relatie tussen beleid en administratie
• de interne reorganisatie met de volgende basispijlers: deskundige, geëngageerde en
geresponsabiliseerde medewerkers, kennismanagement, een geïntegreerd HR-beleid en moderne
beheer- en controle-instrumenten
De belangrijkste organisatiebrede ontwikkelingen en realisaties:

Invoering nieuw organisatieconcept en mandaatfuncties
In 2008-2009 werd een nieuw organisatieconcept ingevoerd. De administratie bestaat sinds dan uit:
• drie algemene beleidsdirecties: Cultuur, Jeugd en Sport; Onderwijs en Vorming; Welzijn,
Gezondheid en Gezin
• een algemene ondersteunende directie: Ondersteuning en Facility, bestaande uit drie
ondersteunende directies: Personeel en HRM; Financiën en Begroting; Gebouwen en Patrimonium
• de diensten van de leidend ambtenaar, waaronder de Meet- en weetcel, ICT en Communicatie, en
Stedelijk beleid
• drie entiteiten: Gemeenschapscentra; Onderwijscentrum Brussel; Gezin
De leidinggevende functies in de administratie zijn voortaan mandaatfuncties van zes jaar.

Opmaak en implementatie van het personeelsplan 2008-2012
Op 6 november 2008 keurde het College het VGC-personeelsplan voor de periode 2008-2012 goed.
Over dit personeelsplan en het eisenpakket van de vakorganisaties werd op 17 december 2008
een globaal akkoord bereikt met de vakorganisaties. Elk jaar werd een transitieplan opgesteld. Die
transitieplannen waren gebaseerd op het personeelsplan en hielden rekening met de budgettaire
afspraken. Na jaren van tijdelijke invullingen van betrekkingen konden openstaande functies opnieuw
definitief worden ingevuld, via interne mobiliteit en via aanwervings- en bevorderingsexamens.

Transversaliteit als leidraad in het proces van beleidsvoering
De cel Stedelijk beleid geeft structureel vorm aan de geïntegreerde samenwerking binnen de
organisatie. Deze cel staat in voor de beleidsvoorbereiding en de evaluatie van het stedelijk beleid,
de opvolging van de Stedenfondsprojecten en de wijkcontracten, de opvolging van het Vlaamse
stedenbeleid en de uitbouw van participatie en netwerken (onder meer Stadspiratie). Stedelijk beleid
maakt deel uit van alle transversale werkgroepen.
De cel Stedelijk beleid heeft, samen met de Meet- en weetcel, een belangrijke rol vervuld bij de
opmaak van het eindrapport van de Task Force Brussel. Dat rapport kwam er als voorbereiding op het
kerntakendebat met de Vlaamse Gemeenschap.
De transversale werkgroepen garanderen dat globale en gecoördineerde beleidsdoelstellingen op het
vlak van stedelijk beleid worden uitgewerkt. Ze zorgen ook voor de nodige beleidsafstemming.
I NLE ID ING
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Datamanagement: de eerste stappen
De Meet- en weetcel is het antwoord op de vraag naar een wetenschappelijk onderbouwd beleid.
De medewerkers voeren wetenschappelijk onderzoek uit, zowel in eigen beheer als in samenwerking
met onderzoeksinstituten of instellingen. Daarnaast deed de Meet- en weetcel samen met een
externe partner essentieel voorbereidend werk voor alles wat verband houdt met het registreren,
bewerken, integreren en ontsluiten van data in de organisatie.

ICT en Communicatie
Het belang van informatie en communicatie in de huidige samenleving laat zich ook in de VGC
voelen. De voorbije periode zijn heel wat middelen ingezet voor de realisatie van verschillende
nieuwe portaalsites. Sinds 2007 wordt een jaarverslag gepubliceerd en in 2012 verscheen de eerste
personeelsnieuwsbrief. Een aantal domeinen (jeugd, onderwijs) maken op beperkte schaal gebruik
van sociale media in hun communicatie.
De inzet van ICT voor de ondersteuning van de werkprocessen gaat in stijgende lijn.

Documentatiecentrum en archivering
In het kader van de invoering van kennis- en informatiemanagement werd in het voorjaar van 2010
een Archief- en documentatiedienst opgericht. Die heeft als kerntaak het opbouwen en onderhouden
van de informatiehuishouding binnen de VGC-administratie.
De verhuis naar het Renaissancegebouw was het moment bij uitstek om het papieren archief te
organiseren. Voor het eerst in de geschiedenis van de VGC werd het archief van de administratie
centraal verzameld en bewaard in hiervoor ingerichte depots. Daar worden ze onder gepaste
bewaaromstandigheden duurzaam beheerd.
De fysieke collectie documentatie van de administratie werd samengebracht in het
documentatiecentrum van het Renaissancegebouw. Daar is nu een heel gamma aan materiaal
beschikbaar voor alle medewerkers, met informatie over de Brusselse en de Belgische actualiteit en
over de bevoegdheidsgebieden van de VGC.
Verder werden de eerste stappen gezet in de richting van een digitaal centraal archiefbeheer.

Welzijn op het werk
Het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk bevorderen: dat is de hoofdtaak van
het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Dit overlegorgaan werd opgericht in
uitvoering van het protocolakkoord van 2008. Het Comité doet voorstellen en werkt mee aan acties
om het welzijn te verbeteren.
Concreet behandelt het CPBW onder meer de volgende onderwerpen:
• de bespreking van de maandverslagen van de interne preventieadviseur, met een overzicht van de
belangrijkste activiteiten van de interne en de externe preventieadviseur;
• het aantal medisch onderzoeken dat heeft plaatsgevonden en de risico’s die werden opgespoord;
• de bespreking van de veiligheidsrondgangen;
• de implementatie van procedures zoals de aankoopprocedure voor arbeidsmiddelen, chemische
agentia, persoonlijke beschermingsmiddelen en kantoormeubilair;
• de procedure over ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk;
• de tevredenheidsenquête;
• het ziekteverzuimbeleid;

I NLE ID ING

• het diversiteitsbeleid.
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Het CPBW was ook nauw betrokken bij het dossier van de centralisatie van de administratie.

(Meer dan) de kers op de taart: de centralisatie van de administratie
De hele administratie samen onder één dak in het centrum van Brussel: het was al jarenlang een
verzuchting van het personeel. De verhuis naar een eigentijds gebouw met een moderne inrichting
en de invoering van een nieuwe werkcultuur creëerden zowel een verhoogde efficiëntie als een
dynamiek van vernieuwing. Deze nieuwe werkplek draagt in belangrijke mate bij tot het imago van
de VGC als werkgever. Tegelijk wordt de zichtbaarheid van de VGC in de stad vergroot.

De VGC in beweging: Structurele hervormingen
De voorbije periode vonden er ook een hele reeks hervormingen plaats in de operationele
diensten en instellingen: de integratie van de HOB in vzw Muntpunt; de hervorming van de
gemeenschapscentra; de (nog lopende) inkanteling van de Elishout-campus in het GO!.

Charter over de politiek-ambtelijke samenwerking in de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Mede onder impuls van de medewerkers heeft het managementcomité, in overleg met het beleid,
gewerkt aan een charter over de samenwerking tussen administratie en beleid. In dat charter
engageren beide partijen zich om in wederzijds respect en vertrouwen en met een duidelijke
afbakening van ieders opdracht en verantwoordelijkheid, samen te werken.
Het charter werd op 19 juli 2012 goedgekeurd en nadien ook ondertekend door de collegeleden en
de leden van het managementcomité. Pacta sunt servanda maar het is uiteraard in de dagelijkse
praktijk dat het engagement gerealiseerd wordt. Het is onder meer op dit terrein dat de leidend
ambtenaar zijn rol als ‘bruggenbouwer’ moet vervullen.
***
Het nieuwe managementplan vertrekt niet van een leeg blad maar probeert te leren uit de
ervaringen van het verleden. Het bouwt verder op wat goed is en stuurt bij waar dat nodig of
gewenst is.

I NLE ID ING

Elk plan wijst op ambitie. De ambitie om een efficiënte administratie te zijn waar talentvolle,
betrokken en gewaardeerde medewerkers zich dag in, dag uit inzetten om het beleid van het VGCCollege mee te realiseren, blijft het uitgangspunt.
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2.3

SWOT-analyse
Nieuwe plannen veronderstellen een grondige blik op verleden, heden en toekomst. Als voorbereiding
op dit nieuwe management- en operationeel plan werd de werking van de VGC-administratie onder
de loep genomen. Zo vond er in maart 2013 een bevraging plaats bij het personeel van de VGCadministratie. De resultaten van die bevraging verschijnen in een afzonderlijk rapport als bijlage bij
dit management- en operationeel plan.
De tevredenheidsenquête die in 2012 werd gehouden bij het personeel van de VGC-administratie
en de survey die in datzelfde jaar de Brusselse bevolking bevroeg over de leefbaarheid van de stad,
leverden bijkomende informatie over de bekendheid en de werking van de VGC-administratie.
Ten slotte werden ook elementen uit omgevingsanalyses gehaald om de Brusselse context te
omschrijven.
De bevindingen worden hieronder gepresenteerd in de vorm van een SWOT-analyse. De sterktes,
zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen onderscheiden zich van elkaar in twee dimensies:
• intern versus extern: de observatie of de locus van controle ligt binnen of buiten de organisatie
van de VGC-administratie.
• positief versus negatief voor de doelstellingen van de VGC-administratie

I NLE ID ING
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positief

negatief

intern

sterkte

zwakte

extern

organisatie

doelstelling

opportuniteit

bedreiging

Organisatiecultuur
STERKTES

ZWAKTES

• Centralisatie van diensten in Renaissance
gebouw: gunstige gevolgen voor samenwerking, sociale contacten en transversale
werking

• Identificeerbaarheid bij de VGC is sterker bij
de kernadministratie dan bij de instellingen
van de VGC (de gemeenschapscentra, de
onderwijsinstellingen en De Poolster)

• Groeiend draagvlak voor transversaal werken

• Samenwerking tussen beleidsondersteunende diensten/directies en beleids
directies kan sterker

• Grote betrokkenheid van het personeel van
de VGC-administratie bij de job zelf en bij de
VGC-administratie als organisatie
• Goede (samen)werking van teams:

• Nog te geringe perceptie als moderne,
efficiënte organisatie

• Goede werkafspraken, collegialiteit en
solidariteit binnen teams
• Ervaring van autonomie en inspraak
mogelijkheden in dagelijks functioneren
bij personeel

Personeelsbeleid
STERKTES
• Ervaring van welbevinden en goede balans
van werk/privé bij personeel (telewerken,
flexibiliteit in werktijden)

ZWAKTES
• Aanwerven en behouden van competent
personeel
• Weinig motiverende loopbaanmogelijkheden
• Gevoelens van onzekerheid over toekomst
en behoud van job bij personeel
• Opeenvolging en opvolging van tijdelijke
contracten
• Uitblijven van examens
• Ongelijke situatie van statutair en
contractueel personeel
• Overuren, overbevraging, werkdruk, steeds
kortere deadlines

Professionalisering
• Innovatieve houding en de opzet van
initiatieven rond informatiedoorstroming en
interne communicatie
• Positieve waardering van ontplooiings- en
opleidingskansen

ZWAKTES
• Expertise- en kennisdeling, informatie
doorstroming
• Interne communicatie tussen directies en
diensten onderling, en tussen beleids
directies en ondersteunende diensten en
directies
• Meer aandacht voor competentie
management gewenst

I NLE ID ING

STERKTES
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Leiderschap en management
STERKTES
• Veel positieve waardering voor leiderschaps
stijl als het gaat over het geven van steun,
feedback en waardering van directe leidinggevenden

ZWAKTES
• Wisselwerking tussen mandaathouders en
personeel: informatiedoorstroming vanuit
management is een aandachtspunt.

Samenwerking administratie, beleid en werkveld
STERKTES
• Betrokken bij Brussel en werkveld:
• goede relaties en samenwerking met
werkveld
• veel kennis over Brusselse partners in
werkveld

ZWAKTES
• Versterken van vertrouwen en samen
werking tussen beleid en administratie
• Onduidelijke positionering van adviesraden
en inspraaktrajecten

Uitdagingen die minder goed in dit schema kunnen worden geplaatst, maar die zich wel stellen, zijn
onder meer:
• verdere realisatie van de VGC-administratie als ‘open huis’
• verdere implementatie en voortdurende motivatie van transversaal samenwerken
• oog hebben voor neveneffecten van veranderingsprojecten:
• brengen extra werk met zich mee voor personeel
• gevoel van onduidelijkheid over finaliteit en timing
• het toepassen van het charter tussen beleid en administratie
In het algemeen heerst binnen de VGC-administratie het gevoel dat er tijdens de voorbije periode
verbetering en vooruitgang is geboekt. 63% van de respondenten van de bevraging bij het
personeel van de administratie vindt dat de VGC-administratie in goede zin evolueert. 14% ziet een
achteruitgang. De centralisatie is met voorsprong het vaakst genoemde element van verbetering.
Daarnaast ook: de collegialiteit, de informele samenwerking en de informatiedoorstroming (voor
de personeelsleden in het Renaissancegebouw worden deze punten vergemakkelijkt door de
gezamenlijke huisvesting) en de initiatieven die de VGC-administratie neemt voor transversale
samenwerking.
Een aantal van de belangrijke leidende ideeën uit de voorbije periode – centralisatie, transversaliteit,
informatiedoorstroming en kennisdeling – worden gedragen door een grote meerderheid van het
personeel. Dezelfde thema’s krijgen soms ook negatieve reacties, maar ze worden zelden tot nooit
in vraag gesteld. De negatieve antwoorden gaan over praktische problemen bij de implementatie
van de ideeën: de implementatie komt te traag op gang of loopt vast, het ontwikkelde kader voldoet
niet, er zijn problemen op het gebied van concentratie, er is een overbevolking van de verdiepingen,
er is geluidsoverlast, licht, lucht en temperatuur zijn niet optimaal …
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Er is met andere woorden een vraag om de implementatie van een aantal breed gedragen ideeën
te evalueren, te verdiepen of bij te stellen. Wat betreft de onderlinge samenwerking, overheerst de
mening dat de samenwerking tussen beleidsdirecties verbeterd is. Ook de samenwerking tussen
beleidsdirecties en ondersteunende directies en diensten wordt positief geëvalueerd, maar hier is een
aanzienlijk deel van de bevraagden minder tot niet tevreden.
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Naast deze verbeterpunten komen twee pijnpunten beduidend vaak voor: enerzijds een
aantal elementen op het gebied van personeelsbeleid (opvolging van tijdelijke contracten,
personeelsverloop, onderscheid tussen contractuelen en statutairen, ontbreken van continuïteit in
de invulling van functies, de afwezigheid van motiverende loopbaanmogelijkheden) en anderzijds de
verhouding tussen administratie en beleid.

Als het gaat over expertise en informatiedoorstroming binnen de administratie, krijgen we een
genuanceerd beeld in de analyse. Meer dan 75% van de respondenten vindt dat de eigen dienst
goed op de hoogte is van wat er leeft in Brussel. 64% vindt dat de VGC-administratie in het geheel
goed op de hoogte is. 55% van de respondenten is van mening dat de eigen dienst mee is met de
maatschappelijke ontwikkelingen (tegenover 18% die vindt dat de dienst achterloopt). 39% is van
oordeel dat de VGC-administratie mee is met maatschappelijke ontwikkelingen (tegenover 24%
die vindt dat de VGC-administratie achterloopt). Er is met andere woorden heel wat expertise
aanwezig in de verschillende diensten van de administratie. Niet al die expertise is ook bekend
bij andere diensten van de VGC-administratie. En die expertise leidt nog niet voldoende naar
beleidsvoorbereiding en -implementatie.
De brede interne informatieontsluiting verbeteren en de schakel tussen kennis en beleid versterken
kunnen hier verbetering brengen. We stelden vast dat de informatiedoorstroming en communicatie
tussen kernadministratie en instellingen aan de ene kant, en die tussen de diensten en directies
onderling aan de andere kant, nog niet voldoende of niet voldoende adequaat zijn. De centralisatie
en de diverse organisatiebrede of transversale initiatieven over informatiedeling en overleg brengen
aan het licht dat we nog steeds niet genoeg van elkaar weten of nog steeds niet voldoende op elkaar
zijn afgestemd. Het is duidelijk dat er een draagvlak is voor een verdere verdieping van de aangevatte
verbeterings- en vernieuwingstrajecten.
De VGC-administratie werkt binnen een specifieke omgeving. Enkele opportuniteiten en
bedreigingen die de werking van de VGC-administratie kleuren, komen hieronder aan bod.

Demografische ontwikkelingen en sociaal leven
OPPORTUNITEITEN
• Brussel is een jonge stad.
• Het aandeel kinderen uit taalgemengde en
anderstalige gezinnen in het Nederlandstalig
onderwijs stijgt.

BEDREIGINGEN
• Druk op milieu, mobiliteit, open ruimte en
publieke plaatsen
• De kennis van het Nederlands gaat erop
achteruit.

• Frans, Engels en Nederlands komen samen
voor in gemengde taalrepertoria.

• Capaciteitsproblemen kinderopvang en
scholen

• Goed vertakt Brussels verenigingsleven

• Stadsvlucht door wens om eigendom te
verwerven, ergernis over taalgebruik in
dienstverlening, onveiligheidsgevoelens,
lawaaihinder, netheid of verkeershinder

Imago VGC
OPPORTUNITEITEN
• Brusselaars met een adres in het Nederlands
kennen de VGC via uiteenlopende kanalen
zoals massamedia, het werk, brochures of
folders, via het eigen sociale netwerk, of via
cultuurwaardebons en de gemeenschaps
centra.

BEDREIGINGEN
• Beperkte kennis van VGC, zeker bij laag
opgeleiden, Brusselaars met een adres in het
Frans en niet-Belgen

• Relatief groot vertrouwen in VGC bij
Brusselaars met een adres in het Nederlands

Imago Brussel
• Brussel als multiculturele en bruisende stad

BEDREIGINGEN
• Brussel als vuile en onveilige stad
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OPPORTUNITEITEN
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Politieke, ambtelijke en economische context
OPPORTUNITEITEN
• De samenwerking met de Vlaamse
Gemeenschap in het kader van de Task Force
Brussel

BEDREIGINGEN
• Onzekere economische en budgettaire
context
• Complexe institutionele context:
bevoegdheidsdeling met andere overheden
• De sociale werkelijkheid is complex en
doorsnijdt beleidsbevoegdheden en
taalgemeenschappen.

De complexiteit en de dualiteit van de Brusselse samenleving dwingen de VGC om rekening te
houden met een aantal aandachtspunten:
• aandacht voor de grote sociale ongelijkheden bij de Brusselse bevolking
• het risico op sociaal isolement bij kwetsbare groepen in de Brusselse bevolking
• de nood aan een doordachte invulling of een doordacht gebruik van openbare ruimte en publieke
plaatsen

2.4

Visie VGC, UW PARTNER IN BRUSSEL
De VGC wil een partner zijn voor iedereen die in Brussel woont, werkt, leert, vrije tijd doorbrengt.
Wij zijn er voor wie gebruik wil maken van de Nederlandstalige voorzieningen of voor wie interesse
heeft in het Nederlandstalige circuit. Ook iedereen die daaraan werkt of daartoe bijdraagt, vindt in
de VGC een partner. Samen met individuele burgers, middenveldorganisaties, lokale, regionale of
federale overheden, bedrijven, universiteiten en kenniscentra willen wij in de weer zijn voor Brussel.
In de visie schetsen we de krachtlijnen van dat partnerschap voor de volgende jaren.
Brussel is voortdurend in beweging. En ook de VGC-administratie staat niet stil. De situatieschets
van Brussel en de SWOT-analyse gaven een beeld van wat er leeft binnen en buiten de VGCadministratie. Aan de hand van vijf krachtlijnen willen we de uitdagingen en de verbeterpunten
waar de VGC voor staat, aanpakken. De eerste drie krachtlijnen hebben te maken met de
wisselwerking tussen Brussel en de VGC-administratie. De volgende twee krachtlijnen behandelen de
organisatiecultuur, de werking en het personeelsbeleid van de VGC-administratie.

1

Vinger aan de pols

De VGC-administratie wil weten wat er leeft in de stad. Ze wil het gesprek met de stad aangaan.
Als relatief kleine overheidsorganisatie die is ingebed in het Brusselse gemeenschapsleven, willen
we dicht bij de burger en het werkveld staan. We willen een klankbord zijn om hun bezorgdheden
en ideeën te versterken en gewicht te geven. Die voortdurende uitwisseling verbreden we met
wetenschappelijke kennis over Brussel en het stedelijke leven. De grote betrokkenheid bij het
werkveld en de ambitie om een open huis te zijn voor burgers en organisaties leggen de basis voor
een goede samenwerking.

2

Samen werken aan Brussel
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De sociale werkelijkheid overstijgt het onderscheid tussen beleidsbevoegdheden. Daarom
is transversaal werken over de beleidsdomeinen heen noodzakelijk. Via een geïntegreerde
samenwerking die de schotten tussen de verschillende VGC-directies en -diensten overschrijdt,
worden de behoeften en de noden van burgers en werkveld het best in kaart gebracht en aangepakt.
Ook de Brusselse overheden moeten expertise en middelen bundelen. Alleen dan kunnen zij een
antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen en maximaal inspelen op de kansen die de
grootstedelijke context biedt.
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De VGC wil deze interne en externe samenwerking invullen vanuit een expliciet stedelijk en Brussels
perspectief. Vanuit de gemeenschapsbevoegdheden meewerken aan stadsontwikkeling, dat is het
streefdoel.

3

Identiteit en uitstraling van het kwaliteitsvolle Nederlandstalige netwerk
versterken

Wie in Brussel Nederlands spreekt en gebruikt, heeft een streepje voor: kennis van het Nederlands
verhoogt maatschappelijke kansen. Binnen de meertalige context van Brussel stimuleren we
een positieve houding ten aanzien van het Nederlands. Via een consequent en transparant
referentiekader wil de VGC de positie van het Nederlands in Brussel versterken en het netwerk
van Nederlandstalige voorzieningen en initiatieven maximaal bekend maken. Ook kansengroepen
moeten hun weg vinden naar dat netwerk.

4

Kwaliteitsgericht professionaliseren

De VGC blijft zich richten op de voortdurende maatschappelijke evoluties en tendensen. Ook de
manier van werken binnen de VGC-administratie vernieuwt. In de voorbije periode werden een
aantal nieuwe accenten gelegd: transversaal werken, responsabilisering en beter onderbouwde
beleidsvoering. In de komende periode moeten die accenten verdieping en versterking krijgen.
Kwaliteit moet een basiskenmerk van de VGC-administratie zijn. Zo wil de administratie haar
dienstbaarheid optimaliseren. We willen de manier waarop we werken en de instrumenten
waarmee we werken, voortdurend in vraag stellen en verbeteren. Zowel de omgang met informatie,
de werkprocessen voor een efficiënt en transparant bestuur als de interne ondersteuning van
beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie verdienen in de komende periode de grootste
aandacht.
Er moet daarnaast een directere communicatie komen tussen de leden van het managementteam
en alle andere personeelsleden. Dat moet gebeuren in een geest van open communicatie en
participatie die de betrokkenheid bij de organisatie aanmoedigt.

5

Aangenaam en boeiend (samen)werken

De VGC wil haar medewerkers uitdagen, stimuleren en hen de mogelijkheid geven om te groeien. Als
werkgever heeft de VGC oog voor de balans tussen werk en privé. Het personeelsbeleid streeft naar
een divers personeelsbestand waarin de rijkdom van het verschil tot zijn recht kan komen. Verder wil
dit management- en operationeel plan inspelen op de bekommernissen die leven bij het personeel
en die bij de bevraging naar boven zijn gekomen. De voorstellen tot loopbaanmogelijkheden
voor het personeel liggen klaar, net als het nieuwe personeelsplan. Na de invulling van de
openstaande functies in het personeelsplan, moet het aantal personeelsleden met een tijdelijke
arbeidsovereenkomst drastisch dalen.

Tot slot
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Dit management- en operationeel plan is opgebouwd volgens de vijf krachtlijnen in deze visie.
Deze krachtlijnen worden gekoppeld aan strategische doelstellingen. De strategische doelstellingen
worden op hun beurt vertaald in operationele doelstellingen en specifieke acties. De specificatie en
de opdeling van de krachtlijnen neemt niet weg dat het plan een geïntegreerd geheel is en dat er
heel wat kruisverwijzingen tussen doelstellingen mogelijk zijn.
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Krachtlijn 1

Vinger aan de pols
SD 1 Versterken van de betrokkenheid en de participatie van werkveld en
burgers
De VGC wil de dynamiek, de kennis en de expertise uit het rijk geschakeerde werkveld een
belangrijke rol geven in het proces van beleidsvoering.
Daarnaast wil de VGC de gebruikers van haar dienstverlening en in brede zin ook de burgers beter
betrekken bij het VGC-beleid.
De hierna volgende doelstellingen zijn erg met elkaar verweven. De heroriëntering van de
adviesraden kan immers niet los gezien worden van het beleid over inspraak en participatie dat de
VGC wil voeren.
OD 1.1

Onderzoeken en implementeren van vernieuwende vormen van inspraak en participatie

OD 1.2

Heroriënteren van de werking van de adviesraden

OD 1.1 Onderzoeken en implementeren van vernieuwende vormen van inspraak en

participatie
Werk maken van inspraak en participatie vraagt een weloverwogen aanpak. Die moet afgestemd zijn
op de schaalgrootte en de actieradius van de VGC. De beoogde finaliteit moet bovendien duidelijk
afgebakend worden: inbreng van expertise of nieuwe inzichten, bewustwording, verhogen van het
draagvlak, advisering …
Onder meer in het kader van het Stedelijk beleid hebben we inmiddels ervaring opgedaan met het
organiseren van transversale inspraaktrajecten (Stadspiratie). Verschillende sectorspecifieke diensten
(jeugd, sport, etnisch-culturele minderheden …) maken werk van advisering en participatie. Ook de
door Meet-en Weetcel uitgevoerde survey over de leefbaarheid van Brussel kunnen we als een vorm
van participatie beschouwen. Het gaat om een zeer intensief proces dat heel wat voorbereiding en
inzet van mensen en middelen vergt.

Actie:
Planning:
eerste kwartaal 2014 − vierde kwartaal 2014 – continu

OD 1.2 Heroriënteren van de werking van de adviesraden
De VGC heeft een lange traditie op het vlak van het betrekken van adviesraden bij de
beleidsvoorbereiding. In de praktijk stellen we echter vast dat de adviesraden de voorbije jaren
minder betrokken of geraadpleegd werden bij de beleidsrol.
De adviesraden van de VGC kijken zelf ook kritisch naar hun rol, hun samenstelling en de interactie
met het beleid of de andere adviesraden (zie verslag hoorzitting adviesraad Cultuur–Raad 23 februari
2013–stuk 494).

Acties:
Evalueren van de huidige werking van de adviesraden, in overleg met alle actoren in de VGC en in
het werkveld
Voorbereiden van een nieuwe beleidsvisie en een nieuw beleidskader over advisering waarin de rol
en de positionering van de adviesraden worden uitgeklaard

Planning:
vierde kwartaal 2014 − vierde kwartaal 2015

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Uitwerken van een visie over inspraak en participatie op maat van de VGC
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SD 2 Verder bouwen aan een op expertise gebaseerd beleid
De VGC-administratie maakt werk van een beleid dat door feiten en kennis is onderbouwd. Dat
betekent dat iedereen binnen de VGC over relevante en kwaliteitsvolle data en informatie kan
beschikken. Tegelijkertijd wil de administratie haar medewerkers opleiden in het kritisch omgaan met
data en informatie, zodat die oordeelkundig kunnen worden ingezet om beleid vorm te geven.
OD 2.1

Verdieping van het Meet- en weetplatform

OD 2.2

Heroriëntatie van de Meet- en weetcel

OD 2.1 Verdieping van het Meet- en weetplatform
Het Meet- en weetplatform is een overleg-, denk- en discussieforum. Het behandelt en positioneert
vragen en behoeften over wetenschappelijke kennis, informatie of methoden voor directe
beleidsvoorbereidende input. In het platform wordt gewerkt aan de synergie tussen wetenschappelijk
onderzoek, meet- en weetwerk en beleidskennis.

Acties:
Gezamenlijke monitoring van kennis- en informatiebehoeften en van het stedelijke werkveld

Planning:
continu
Het uitwerken van organisatiebrede beleidsrelevante omgevingsanalyses

Planning:
continu vanaf eerste kwartaal 2014

OD 2.2 Heroriëntatie van de Meet- en weetcel

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

De Meet- en weetcel ondersteunt de VGC-administratie bij de toeleiding naar data en informatie, de
kwaliteitsevaluatie ervan en de verwerking ervan in beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie.
De focus van de Meet- en weetcel ligt op:
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• het verzamelen van relevante studies en input (onder andere over de demografische en
sociologische evoluties). De cel ondersteunt aan Brussel gerelateerd onderzoek zoals de studie
naar het Brusselse gemeenschapsleven (uitgevoerd door de Vlaamse overheid), monitoring van
data in verband met onderwijs en kinderopvang,…;
• het ontwikkelen van instrumenten om relevante data op te vangen binnen de werkprocessen van
de administratie;
• het ontsluiten van de beschikbare gegevens, gericht op de meest effectieve implementatie in de
beleidscyclus.
De uitwerking van de kerntaken maakt deel uit van het management- en operationeel plan van de
deskundige-coördinator van de Meet- en weetcel.
Bij de uitvoering van de kerntaken dient de Meet- en weetcel bijzondere aandacht te besteden aan
een goede informatiedoorstroming, zowel proactief als reactief, naar de algemene directies.

Acties:
Ontwikkelen en implementeren van een methodologie voor de ontsluiting van beschikbare
informatie binnen en buiten de VGC-administratie
Om dat mogelijk te maken wordt er onder meer een apart platform voorzien binnen de bestaande
digitale communicatie van de VGC (www.vgc.be).

Planning:
continu vanaf eerste kwartaal 2014
Versterken en structureel verankeren van data- en informatie-uitwisseling met externe partners
De uitwisseling kan de vorm aannemen van formele samenwerkingsverbanden met kennisen expertisecentra. Daarvoor worden in de eerste plaats contacten gelegd met de Vlaamse
Gemeenschap en met Brusselse partners (BRIO, BISA …). Daarnaast werkt de Meet- en weetcel
projectmatig samen met externe partners voor kennisvergaring.

Planning:

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

continu
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Krachtlijn 2

Samen werken aan Brussel
Transversaal werken vertrekt vanuit de vaststelling dat maatschappelijke uitdagingen en kansen
mensen raken over beleidsdomeinen en overheden heen. Alleen door expertise en middelen te
bundelen, binnen en tussen instellingen, kunnen de Brusselse overheden een antwoord bieden op de
maatschappelijke uitdagingen en maximaal inzetten op de grootstedelijke kansen.

SD 3 Transversaal werken aan een gemeenschapsproject in de stad
Op beleidsinhoudelijk vlak vervult de cel Stedelijk beleid een versterkende rol voor het transversale
werken binnen de organisatie. Met onderstaande operationele doelstellingen willen we de
transversaal gerichte beleidsvoorbereiding en -uitvoering versterken.
De cel werkt voor alle transversale thema’s nauw samen met de algemene directies en met de
entiteiten Gemeenschapscentra, Onderwijscentrum Brussel en Gezin.
De VGC wil het potentieel van de 22 gemeenschapscentra maximaal ontsluiten als een transversaal
project (cultuur, jeugd, sport, vorming, welzijn, gezin…). De rol van de gemeenschapscentra in het
lokale stedelijke netwerk is rijk en divers. De gemeenschapscentra versterken de lokale expertise van
de VGC als ‘lokale voelsprieten’ voor administratie en beleid. Ingebed in de buurt worden deze centra
nog sterker gemeenschapscentra in de volle betekenis van het woord: locaties waar de VGC lacunes
in het netwerk van gemeenschapsvoorzieningen invult. Zo vervullen ze de rol van motoren van
omgevingsgericht stedelijk beleid, ondermeer inzake wijkgerichte werking en als betrokkenen bij de
wijkcontracten.

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Met het Onderwijscentrum Brussel en de entiteit Gezin zet de VGC in op een geïntegreerd
levenstraject. Op de schakelmomenten tussen opvang, onderwijs en eerste tewerkstelling raken
nog te veel ouders, kinderen en jongvolwassenen de band met het Nederlandstalige netwerk
kwijt. Een sterke aansluiting tussen onderwijs- en vrijetijdsaanbod ondersteunt de waarde van
het Nederlandstalige netwerk voor de ontwikkeling van de volgende generatie Brusselaars. De
VGC wil daarom het levenstraject van baby’s tot jongvolwassenen geïntegreerd vormgeven. Het
Onderwijscentrum Brussel en de entiteit Gezin spelen daarin cruciale rollen door de aansturing
van de taalondersteuners in onderwijs en gezinsvoorzieningen, en door de regie over de Brede
School-coördinatoren. De Brede Scholen vormen een horizontale en verticale aansluiting tussen
opvoedingsinitiatieven, opvang, onderwijs en vrijetijdsaanbod.
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OD 3.1

Uitwerking van een kader voor strategische beleidsplanning

OD 3.2

Evaluatie en vernieuwing van de transversale samenwerkingskaders

OD 3.3

Verdere verkenning van methodieken en pistes om infrastructuur zo effectief mogelijk in
te zetten binnen een breed stedelijk beleid

OD 3.4

Samenwerking met andere overheden verdiepen

OD 3.1 Uitwerking van een kader voor strategische beleidsplanning
De cel Stedelijk beleid onderzoekt de mogelijkheden en de modaliteiten voor de invoering van een
strategisch meerjarenplan in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap. Het werken aan één
meerjarenplan voor heel de VGC en voor de duur van een legislatuur zal de facto het transversale,
geïntegreerde werken versterken.
Deze operatie vraagt echter tijd. Ze veronderstelt immers een nieuwe manier van werken binnen de
VGC en, niet onbelangrijk, een wijziging van alle Vlaamse sectorale decreten en uitvoeringsbesluiten
die betrekking hebben op de VGC en die tot op heden planningsvereisten opleggen aan de VGC
(Vlaamse Regering, Vlaams Parlement, Raad van State, implementatie in de VGC …).

Een nieuw strategisch meerjarenplan bepaalt de strategische beleidslijnen van de VGC voor het
voeren van haar Nederlandstalige gemeenschapsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Daarnaast integreert het de sectorale beleidsplannen die bij de Vlaamse overheid moeten worden
ingediend, in één strategisch geheel. Het strategische meerjarenplan omvat ook een meerjaren- en
een doelstellingenbegroting.
Na consolidatie van een model voor geïntegreerde en strategische beleidsplanning en de
noodzakelijke wijziging van de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap in dit verband, neemt de
cel Stedelijk beleid de coördinatie van het strategische meerjarenplan op zich. Dat doet ze in nauwe
samenwerking met alle ondersteunende directies en beleidsdirecties. De implementatie van dit plan
is een opdracht voor de VGC in haar geheel.

Planning:
afhankelijk van de uitkomst van het kerntakendebat en de samenwerking met de Vlaamse
Gemeenschap, twee jaar vanaf opstart

OD 3.2 Evaluatie en vernieuwing van de transversale samenwerkingskaders
De VGC blijft zoeken naar vernieuwende en kwaliteitsvolle manieren om transversaal samen te
werken rond maatschappelijke uitdagingen. De leidend ambtenaar is eindverantwoordelijke van
het transversaal ambtelijk overleg en neemt dienaangaande een sturende rol op ten aanzien van de
deskundige-coördinatoren, de entiteitsverantwoordelijken, de directeurs en de algemeen directeurs.
Binnen de administratie zijn er momenteel een reeks ambtelijke werkgroepen actief die de
onderstaande transversale beleidsthema’s behandelen. Daarnaast bestaan er veel andere transversale
overlegvormen en werkgroepen. Verder is er ook het overkoepelend transversaal overleg tussen de
beleidsdirecteurs, de deskundige-coördinator Stedelijk beleid en de leidend ambtenaar dat frequent
bijeenkomt om globale beleidsinhoudelijke dossiers te bekijken (TFB, stedenfonds, wijkcontracten ...).
De reflectiegroep Stedelijk Beleid brengt alle voorzitters van de adviesraden samen, aangevuld met
externe deskundigen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armoede
Taal
Minderhedenbeleid
Brede school
Gemeenschapscentra
Opvoedingsondersteuning
Jeugdhulp
Subsidiëring
Diversiteit en Gelijke Kansen

Op 21 november 2012 organiseerde de cel Stedelijk beleid een ‘Superstaf’ van de beleidsdirecties.
Daar werden verbeterpunten voor het beleidsgerichte transversale samenwerken geïnventariseerd.
De vernieuwing van de transversale samenwerkingskaders zal in de focus liggen van het
aanbevelingsrapport van de administratie aan het nieuwe College.

Acties:
Globale evaluatie van de huidige transversale werk- en overlegvormen, met aandacht voor:
• het bepalen van de inhoudelijke beleidsthema’s: waar vinden beleidsdomeinen elkaar? Waar
zijn nuttige synergieën mogelijk? Welke zijn de toekomstige maatschappelijke uitdagingen die
we werkelijk transversaal moeten aanpakken? …
• scherp stellen van de werkwijze/methodiek, de timing en de finaliteit van de werk- en overlegvormen;
• investeren in de competenties van en in kennisuitwisseling en kennisdeling voor de
medewerkers die hierbij betrokken zijn.

Planning:
derde kwartaal 2013 – tweede kwartaal 2015

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

De ambtelijke werkgroepen die door het College zijn bepaald, behandelen deze thema’s:
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Inventarisatie van de inhoudelijke en de methodische pistes over transversaal samenwerken in
functie van een vernieuwde beleidsvisie op transversaal werken. De inventarisatie heeft onder
meer aandacht voor:
• formele en informele vormen van samenwerken;
• finaliteit en opvolging van transversale werkvormen;
• uitvoering van transversale beleidslijnen;
• interne en externe communicatie over transversale beleidsthema’s;
• transversale projectwerking en projectstructuren.

Planning:
vierde kwartaal 2013 – vierde kwartaal 2014

OD 3.3 Verdere verkenning van methodieken en pistes om infrastructuur zo effectief

mogelijk in te zetten binnen een breed stedelijk beleid
Het breed openstellen van gemeenschapsinfrastructuur kan lokale actoren verbinden en netwerken
vormen en versterken. Dat vraagt een nieuwe manier van denken over investeringen in en beheer
van VGC-infrastructuur. Het heeft ook gevolgen voor het VGC-investeringsbeleid ten aanzien van de
organisaties en de instellingen op het terrein.

Planning:
continu vanaf eerste kwartaal 2014

OD 3.4 Samenwerking met andere overheden verdiepen
De VGC wil intelligente verbindingen met andere overheden mogelijk maken en zo wegen op de
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen in Brussel.
Het behoort tot de taak van de cel Stedelijk beleid en van de beleidsdirecties om deze
samenwerkingsverbanden rond beleidsgerichte materies op te zetten, te stimuleren en te
implementeren.
Om intelligente verbindingen met andere overheden te realiseren werken we in drie stappen:
• kennis onderhouden van activiteiten en programma’s
• streven naar afstemming van beleid
• het effectief opzetten van samenwerkingsverbanden (coproductie, corealisatie, cofinanciering)

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Kennis onderhouden van de activiteiten en programma’s van andere overheden
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De VGC wil goed op de hoogte zijn van de programma’s en activiteiten van andere overheden die
in Brussel actief zijn, zeker voor die aspecten die een impact hebben op het beleid van de VGC
(bijvoorbeeld de beleidsprogramma’s van de gemeenten en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
De VGC brengt de bestaande samenwerkingsverbanden met andere overheden in kaart om een
duidelijk beeld te krijgen van de opportuniteiten en de werkpunten. Op basis daarvan bouwt zij de
nodige contacten op. Deze informatie wordt intern ontsloten. Op die manier kunnen er vanuit alle
niveaus van de VGC-administratie (kleinschalige) initiatieven tot samenwerking worden opgezet.
Streven naar afstemming van beleid met andere overheden
De VGC moet blijvend onderzoeken hoe zij een actieve rol kan spelen in het afstemmen van haar
beleid ten aanzien van andere overheden, zowel op lokaal (wijkgebonden) als op bovenlokaal/
grootstedelijk niveau.

Samenwerking met andere overheden opzetten
Bij de uitwerking van beleidsmaatregelen zoekt de VGC zo veel mogelijk aansluiting bij initiatieven
van andere overheden. De VGC wil, waar nodig en opportuun, investeren in gemengde programma’s
(sociale economie, opleidingen, woonzorg ...). Op die manier wil zij ‘slimme verbindingen’ opzetten in
functie van een doeltreffend beleid.
Op het vlak van de financiering onderzoekt de VGC de mogelijkheden voor cofinanciering en
coproductie van gezamenlijke initiatieven en voor klaverbladfinanciering.

Acties:
Verdiepen en verder uitbouwen van contacten en samenwerking met andere overheden:
gemeentebesturen en OCMW’s, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaamse Gemeenschap, COCOF,
GGC, provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse steden

Planning:
continu
Traject opzetten rond Europese projectontwikkeling: op zoek gaan naar mogelijke aansluiting bij
bestaande fondsen van de EU, inzicht verwerven in het Europese subsidiebeleid, expertise over
projectindiening en -ontwikkeling opbouwen en die zowel intern als naar het werkveld ontsluiten

Planning:
eerste kwartaal 2014 − continu
Mogelijkheden onderzoeken om gemeenschapsinitiatieven in te bedden in stedelijke
ontwikkelingsplannen van gewesten en gemeenten

Planning:
continu
Afspraken Task Force Brussel omzetten in beleid (na consolidatie)

Planning:

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

continu (in functie van uitkomst kerntakendebat)
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Krachtlijn 3

Identiteit en uitstraling van het kwaliteitsvolle Nederlandstalige
netwerk
SD 4 Het imago van het Nederlandstalige netwerk versterken
Momenteel bestaan er allerhande visuele identiteiten, logo’s en stijlelementen op de
communicatiedragers van het (Vlaams-)Brusselse netwerk van overheden en organisaties.
Een gecoördineerd beleid is noodzakelijk om de effectiviteit van communicatie te blijven garanderen.
OD 4.1

Meten en evalueren van de eigen communicatie van de VGC

OD 4.2

Opzetten van een traject voor de invoering van een merkenbeleid voor de VGC

OD 4.3

Versterken van de externe VGC-communicatie

OD 4.1 Meten en evalueren van de eigen communicatie van de VGC
Acties:
Documenteren en evalueren van de communicatiestrategie van de VGC
Daarbij komen zeker aan bod:
• de sterktes en de zwaktes van de verschillende communicatiedragers;
• een inhoudelijke evaluatie van het eigen communicatiemateriaal;
• aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het communicatielandschap;
• een onderzoek van de verspreiding en receptie van fysieke communicatiedragers;
• opvolgen van informatiebehoeften van Brusselaars.

Planning:
tweede en derde kwartaal 2014 − continu

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Opzetten van een stroom van overzichtelijke feiten en cijfers over de communicatie van de
VGC via zowel kwantitatief (monitoring van relevante indicatoren) als kwalitatief onderzoek
(gebruikerstests, interviews ...).
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Planning:
eerste kwartaal 2015 − continu

OD 4.2 Opzetten van een traject voor de invoering van een merkenbeleid voor de VGC
Een merkenbeleid kan alleen zinvolle oplossingen bieden als we gecombineerd gebruikmaken van
drie mechanismen:
• vereenvoudiging: schrappen van logo’s en/of toepassingsgebieden voor logo’s
• bepaling van prioriteiten: wat is er vanuit welke invalshoek belangrijker?
• integratie: het ontwikkelen van logo’s binnen een gezamenlijk visueel systeem
Zo kunnen we komen tot een degelijke merkenarchitectuur waarbij de verschillende merken en de
onderlinge verhoudingen ertussen helder gedefinieerd en gevisualiseerd worden. Die oefening staat
in functie van de verschillende doelpublieken en toepassingen.
Voor een goed resultaat zijn uiteraard de kwaliteit van de visualiseringen en hun toepassingsregels
cruciaal: de associaties die ze oproepen, de mate waarin ze relaties van herkenning, identiteit,
onderscheid, afhankelijkheid, versterking … uitdrukken.

Ten slotte moet een merkenbeleid krachtig kunnen worden toegepast. Het gaat dan over de
sensibilisering, de gedragenheid, de organisatie en de verankering van het merkenbeleid.
De VGC bouwt een merkenbeleid op rond de ‘N’, als symbool voor het kwaliteitsvolle
Nederlandstalige aanbod en netwerk in Brussel. Daarvoor onderzoeken we
samenwerkingsmogelijkheden met de Vlaamse overheid en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Planning:
continu vanaf vierde kwartaal 2013, zichtbare realisaties vanaf eerste kwartaal 2014

OD 4.3 Versterken van de externe VGC-communicatie
Acties:
Samenwerking opzetten met Muntpunt om afstemming en complementariteit in het Brusselse
informatielandschap te stimuleren
Samen met Muntpunt tekent de VGC een kader uit voor gestructureerd overleg en gestructureerde
samenwerking voor de portaalsite muntpunt.be en voor andere communicatieprojecten.

Planning:
continu
Verdere invoering van de principes van doelgroepencommunicatie:
Uitwerking en implementatie van projecten over:
• planmatig werken op projectniveau: communicatiedoelstellingen formuleren,
doelgroepanalyse, doelgroepbepaling en strategisch communiceren;
• wegwijs worden in het mediagebruik van de (anderstalige) Brusselse bevolking;
• duidelijk en toegankelijk Nederlands voor een breed publiek.

Planning:
laatste kwartaal 2014
Vernieuwing en opvolging van de portaalsites als interactieve kanalen om de relatie met de burger
uit te bouwen

Planning:

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

continu vanaf derde kwartaal 2013
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SD 5 Het Nederlands als verbindingstaal in taaldiversiteit uitdragen
In Brussel worden zeer veel verschillende talen gesproken, het Gewest kent een grote taaldiversiteit.
In deze rijke meertalige omgeving blijft de VGC zich inzetten om een positieve houding tegenover
het Nederlands te stimuleren. Grotere kennis van het Nederlands schept meer maatschappelijke
kansen.
De visietekst ‘Taalbeleid’ is de leidraad voor het omgaan met het Nederlands en met andere talen in
initiatieven die door de VGC worden ondersteund. De VGC past de visietekst consequent toe in haar
eigen initiatieven.

OD 5.1 Het Brusselse middenveld ondersteunen in een gericht taalbeleid
Het uitwerken van een taalbeleid stimuleert organisaties om bewust om te gaan met taal. De VGC
wil het Brusselse middenveld aanmoedigen om werk te maken van een taalbeleid. Dat doet ze via de
lancering van de website www.vgc.be/taalbeleid, de verspreiding van de folder Taal Centraal en de
organisatie van een studiedag rond taalbeleid in oktober 2013.

Acties:
Uitbreiden van de communicatie zodat de VGC het volledige doelpubliek bereikt met
communicatievormen die op maat worden uitgewerkt, waar nodig geconcentreerd op bepaalde
doelgroepen en/of problematieken

Planning:
continu vanaf derde kwartaal 2013
Verfijnen en concretiseren van de visietekst in functie van de specificiteit van de verschillende
VGC-sectoren, in de eerste plaats voor etnisch-culturele minderheden, voor-, na- en
buitenschoolse opvang, vrijetijdsinitiatieven en opleidingsinitiatieven. Het werkveld wordt hier
nauw bij betrokken.

Planning:
vierde kwartaal 2013− vierde kwartaal 2014
De VGC ondersteunt organisaties en initiatieven bij de uitwerking van hun taalbeleid. Die
ondersteuning kan verschillende vormen aannemen: opleidingen Nederlands, vorming, begeleiding,
materiaalontwikkeling, expertise-uitwisseling, opzetten van constructieve samenwerking tussen
sectoren.
STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Planning:
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continu

Krachtlijn 4

Kwaliteitsgericht professionaliseren
SD 6 Optimaliseren van de werkprocessen
Goed onderbouwde en onderhouden processen en procedures vormen de basis voor een kwalitatieve
dienstverlening aan het College, aan het Brusselse werkveld en aan de Brusselse burger. In tijden
van budgettaire schaarste verhoogt de VGC haar inzet voor maximale efficiëntie op personeels- en
budgettair vlak. Deze noodzakelijke besparingsingrepen mogen echter niet aan de kwaliteit van de
werking en de dienstverlening raken. Het gericht formaliseren, automatiseren en digitaliseren van
werkprocessen, en het organisatiebreed afstemmen van werkprocessen, zijn belangrijke instrumenten
in dit dubbel streven naar efficiëntie en kwaliteit.
Het optimaliseren van werkprocessen is cruciaal voor een meer efficiënte en effectieve
wisselwerking tussen administratie en beleid. Dat geldt specifiek voor de responsabilisering en de
informatiedoorstroming. De projecten moeten de kwaliteit van de beschikbare data en informatie
verhogen en geautomatiseerde stromen van rapportering creëren voor beleidsvoorbereiding,
-uitvoering en -evaluatie.
De kern- en ondersteunende processen in de operationele doelstellingen zijn op te splitsen in twee
aandachtsgebieden:
• digitaliseringprojecten (OD 1–3)
• werkingskaders voor ondersteunende beheersprocessen (OD 4–8)

OD 6.1

Digitaliseren van de subsidieprocedure

OD 6.2

Voltooien van de digitale collegeprocedure

OD 6.3

Uitbouw van digitale archivering

OD 6.4

Optimaliseren van de begrotingscyclus en het investeringsplan

OD 6.5

Implementeren van een gecentraliseerd aankoopbeheer

OD 6.6

Implementeren van een nieuwe delegatieregeling voor de administratie

OD 6.7

Optimaliseren van het logistiek beheer

OD 6.8

Inzetten op administratiehuis Renaissance als open huis

OD 6.1 Digitaliseren van de subsidieprocedure
De VGC werkt aan een digitalisering van de subsidieprocedure. In de eerste plaats komt er een
geautomatiseerde instroom van subsidieaanvragen. Van daaruit bouwt de VGC aan de digitalisering
van de volledige procedure tot aan de evaluatie en controle. Het is cruciaal dat de verschillende
beleidsdomeinen in dit project samenwerken.
In de voorbereiding van een digitaliseringsproject is een procesanalyse een noodzakelijke stap. Dat
houdt in dat alle fasen in het subsidieproces moeten worden omschreven: identificatie, timing
en volgorde, vastleggen van het rollenbeheer. Een dergelijke gedetailleerde analyse ondersteunt
transparantie van besluitvorming. Ze responsabiliseert ook alle betrokkenen door de aanwezigheid
van een duidelijke rolverdeling en ze verhoogt de rapporteerbaarheid over alle elementen van de
procedure.

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Dit is geen limitatieve lijst. De VGC volgt de relevante ontwikkelingen in de sector en de noden van
de administratie, en ze grijpt kansen aan voor doelgerichte verbetering van werkprocessen.
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De digitalisering beoogt immers ook de creatie van een geautomatiseerde stroom van data en
informatie over het Brusselse middenveld en zijn relaties met de VGC, een stroom die rechtstreeks
rapportering en beleidsvoorbereiding voedt.
In het kader van de initiatieven rond de subsidieprocedure onderzoekt de VGC als nieuwe pistes
onder meer:
• initiatieven voor vermindering van de planlast voor het werkveld, bijvoorbeeld voor lage
subsidiebedragen in het kader van het stimuleren en ondersteunen van experiment;
• faciliteren en bewaken van de overgang tussen project- en structurele subsidie.

Planning:
• analysefase: derde kwartaal 2013 – eerste kwartaal 2014
• digitaliseringsproject: tweede kwartaal 2014 – vierde kwartaal 2015

OD 6.2 Voltooien van de digitale collegeprocedure
De automatisering en de digitalisering van het proces ‘collegeprocedure’ zoals het initieel werd
opgestart, vanaf de opmaak van collegedocumenten (ontwerpbesluiten en nota’s) tot en met de
goedkeuring door het College en de publicatie op intranet en internet, bevindt zich in de laatste fase
van evaluatie en verfijning. Vanaf 1 januari 2014 kan dit proces volledig digitaal verlopen.
Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de termijn en de modaliteiten van uitvoering van het
goedgekeurde dossier mee op te nemen in het digitaliseringproces. Dat moet leiden tot een meer
efficiënte opvolging en rapportering.

Acties:
Project opzetten rond doortrekken digitalisering collegeprocedure: stakeholders bevragen
naar behoeften over rapportering en opvolging college(lid)besluiten, opstellen functionele en
technische analyse, uitwerken applicatie

Planning:
eerste kwartaal 2015

OD 6.3 Uitbouw van digitale archivering

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Digitalisering van werkprocessen en werken aan digitale duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
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Bij digitalisering van processen streeft de VGC naar een volledige digitale levensloop van relevante
data, informatie en documenten.
De ontwikkeling van een bewaarstrategie voor digitale informatie zorgt ervoor dat:
• er geen vitale informatie verloren gaat;
• informatie op een duurzame manier ontsloten kan worden (een essentiële voorwaarde om
rapportering over evoluties op te maken);
• de VGC zich kan verantwoorden over haar activiteiten, ook voor wat betreft de digitale
werkprocessen.
Een sterk beleid rond digitale archivering zorgt voor ruimte- en kostenbesparing,
efficiëntieverbetering en kwaliteitsverhoging, en versterking van informatieoverdracht.

Acties:
Verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden met partners voor competentieontwikkeling en
technische ontwikkeling van aangepaste instrumenten (onder meer een digitaal depot) voor een
duurzaam digitaal archiefbeheer

Planning:
derde en vierde kwartaal 2013 (verkenning samenwerkingsmogelijkheden),
tweede kwartaal 2014 – derde kwartaal 2016 (looptijd project)
Uitwerken van een beleidsplan rond digitale duurzaamheid

Planning:
vierde kwartaal 2014

OD 6.4 Optimaliseren van de begrotingscyclus en het investeringsplan
De begroting wordt verder uitgebouwd tot een volwaardig beleids- en beheersinstrument, aangepast
aan de noden van de organisatie.

Acties:
Verfijnen van de doelstellingenbegroting
Aan de doelstellingen, die sinds de begroting 2013 expliciet zijn opgenomen, wordt een
middelenbudget gekoppeld. Daardoor is het mogelijk om tussentijds en na afloop van het
dienstjaar een evaluatie door te voeren over de financiële weerslag van de bereikte doelen.

Planning:
initiële begroting 2014, volledige begroting 2015
Invoeren van een verder uitgewerkte meerjarenbegroting, waarin beleidsplannen worden vertaald
in doelstellingen en hun financiële implicaties

Planning:
begroting 2015 – legislatuur 2014-2019
Onderzoek van de mogelijkheden om de begroting en de begrotingsartikels te vereenvoudigen
De vereenvoudiging moet de flexibiliteit van de begroting – de mogelijkheden om snel in te
grijpen bij problemen – en het nut van de begroting als beleidsinstrument verhogen. De directie
Financiën, Begroting en Aankoop onderzoekt onder meer in welke mate begrotingsartikels kunnen
worden gegroepeerd.

Planning:
Verfijning van de opmaak en de opvolging van het investeringsplan
De directies Financiën, Begroting en Aankoop en Gebouwen en Patrimonium stellen de financiële
monitoring van het lopende investeringsplan bij in functie van een permanente opvolging van de
uitgaven en de middelen.
De opmaak en de aanpassingen van het investeringsplan worden geheroriënteerd om het
uitgangspunt van de beschikbare middelen meer centraal te stellen. Door een gecentraliseerde en
regelmatige opvolging van de projecten moet de nodige managementinformatie efficiënt en snel
beschikbaar worden.

Planning:
continu

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

begroting 2015
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OD 6.5 Implementeren van een gecentraliseerd aankoopbeheer
De aankoopdienst bewaakt de gestroomlijnde aankoopprocessen. De samenwerking tussen de
dossierbeheerder, die instaat voor de inhoudelijke opvolging, en de aankopers van de centrale
dienst, met expertise over aankoopprocedures en contractbeheer, zal leiden tot dossiers die zowel
inhoudelijk als formeel sterker staan.
Het uitvoeren van aankoopprocedures voor leveringen en diensten vanaf 5.500 EUR (excl. btw)
wordt gecentraliseerd bij de aankoopdienst van de directie Financiën, Begroting en Aankoop. Deze
dienst maakt bestekken en raamcontracten op. In een volgende fase en na evaluatie van de werking
wordt onderzocht of het mogelijk is om raamcontracten af te sluiten zodat bestellingen van minder
dan 5.500 EUR kunnen worden gebundeld.
De centralisatie van het aankoopbeheer wordt verder uitgewerkt in het management- en
operationeel plan van de directeur Financiën, Begroting en Aankoop.

Acties:
Organisatie van de aankoopdienst en interne communicatie over de dienstverlening

Planning:
continu vanaf vierde kwartaal 2013

OD 6.6 Implementeren van een nieuwe delegatieregeling voor de administratie
Om een coherente en transparante regeling van de beslissingsbevoegdheden binnen de administratie
te garanderen komt er een globale herziening van de delegatieregeling. Het verder responsabiliseren
van de administratie en efficiëntieoverwegingen vormen hierbij belangrijke uitgangspunten.

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

De delegatie aan de administratie steunt op de algemene bevoegdheid van het College om de
werking van zijn diensten te regelen. De huidige delegatieregeling voor de administratie wordt
geregeld door collegebesluit nr. 94/340 van 24 november 1994 houdende delegatie van sommige
bevoegdheden aan ambtenaren van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Dit besluit is inmiddels al acht keer gewijzigd. Het is de bedoeling om in de globale herziening de
terminologie en de bedragen voor overheidsopdrachten te actualiseren en om te zorgen voor een
afstemming met het VGC-personeelsstatuut. Het gaat tevens om een globale inhoudelijke herziening
in functie van de noden van een efficiënt beheer, waar beslissingen genomen worden op het juiste
niveau, met een functionele rapporterings- en verantwoordingsplicht aan de delegatiegever.
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Acties:
Uitwerken van een nieuwe delegatieregeling voor de administratie

Planning:
laatste kwartaal 2013 – laatste kwartaal 2014

OD 6.7 Optimaliseren van het logistiek beheer
Een uitgetekend kader dat de verwachtingen en de verantwoordelijkheden actualiseert en vastlegt,
onderbouwd door aangepaste werkinstrumenten, versterkt de efficiëntie van het logistiek beheer.

Acties:
Creatie en implementatie van een afgelijnd werkingskader voor de activiteiten van Facility
Logistiek

Planning:
derde kwartaal 2013 – eerste kwartaal 2014
Rationalisatie van het wagenpark

Planning:
vierde kwartaal 2013 – eerste kwartaal 2014
Automatisering van het stockbeheer en de uitleendienst

Planning:
derde en vierde kwartaal 2013
Voorbereiden en implementeren van besluitvorming rond de huisvesting van Facility Logistiek

Planning:
vanaf derde kwartaal 2014

OD 6.8 Inzetten op administratiehuis Renaissance als open huis
Als centraal administratiehuis belichaamt het Renaissancegebouw de open wisselwerking tussen de
VGC en Brussel.

Acties:
Uitbouwen en professionaliseren van de technische ondersteuning en de werkinstrumenten voor
het fysieke en telefonische onthaal
Competentieontwikkeling rond eerstelijnscommunicatie naar bezoekers

Planning:
continu

Planning:
continu vanaf vierde kwartaal 2013

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Openstellen voor externe gebruikers en bezoekers. Dit kan op verschillende manieren: door het
ontwikkelen en implementeren van een kader om ruimtes in het gebouw te verhuren aan externe
organisaties, door het stimuleren van een creatieve invulling van de exporuimte...
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SD 7 Optimaliseren van de omgang met data en informatie
Zonder data en informatie kan de VGC haar activiteiten niet uitvoeren, laat staan werken aan
kwaliteits- en efficiëntieverhoging. Het optimaliseren van de omgang met data en informatie is
dan ook onlosmakelijk verbonden met de optimalisatie van werkprocessen, en uiteindelijk met
een maturiteitsverhoging van de organisatie. De VGC ondernam in de loop van 2012 en 2013
een doorgedreven studie naar de manier waarop binnen de VGC-administratie data en informatie
verzameld, verwerkt en gedeeld worden. De resultaten toonden aan dat er ruimte is voor
verbetering. Daarom zet de VGC een aantal projecten op om de gegevensinstroom en -ontsluiting
te verbeteren. De VGC wil zo data en informatie organisatiebreed laten werken, blinde vlekken in de
informatievoorziening benoemen en de efficiëntie van de omgang met informatie blijvend verhogen.
Prioritair daarbij is een organisatiebrede aanpak van de creatie en de ontsluiting van data ter
ondersteuning van de kernprocessen (subsidiëring, financieel beheer …).
OD 7.1

Het opzetten van een geïntegreerd informatie- en databeheer

OD 7.2

Informatiedoorstroming optimaliseren

OD 7.3

Rapportering als basis van een duurzaam beheer van middelen

OD 7.1 Het opzetten van een geïntegreerd informatie- en databeheer
Binnen de VGC is werken aan een kwaliteitsvol organisatiebreed data- en informatiebeheer een
prioriteit. Daarbij ligt de focus op de kwaliteit van zowel de aanwezige data en informatie in de
organisatie als die van de processen rond het verzamelen, verwerken en delen ervan. In de komende
periode wordt werk gemaakt van de integratie van de informatiesystemen voor het zakelijk beheer
van de VGC (Planon, Aphrodite, EPM, ECM, PIA…). De integratie ligt zowel op het vlak van het beheer
van werkprocessen als dat van de rapportering. De kernvraag hierbij is of de VGC zich moet richten
op een afstemming en integratie van het bestaande IT-landschap of de stap moet worden gezet
naar een volledig nieuw geïntegreerd IT-systeem.

Acties:
Analyse van de afstemming van het IT-landschap op de organisatiedoelstellingen van de VGC
Deze opdracht wordt voorbereid in samenwerking tussen de Meet- en weetcel en de dienst IT.
STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Planning:
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2014
Opzetten van een platform voor informatie- en databeheer
Het platform brengt expertise samen rond ICT, werkprocessen, informatiebeheer en rapportering
om te zorgen dat de inspanningen in de verschillende domeinen elkaar versterken, en uiteindelijk,
om het data- en informatiebeheer van de VGC zo sterk mogelijk te laten aansluiten bij de doelen
van de organisatie als geheel. Het bewaakt de afstemming van initiatieven die rond informatie- en
databeheer worden opgestart en het beheert de informaticatechnische instrumenten die nodig
of beschikbaar zijn. De afstemming tussen de informatiesystemen van het zakelijk beheer, de
digitalisering van de subsidieprocedure en de digitale collegeprocedure wordt opgevolgd binnen
het platform voor informatie- en databeheer.

Planning:
eerste kwartaal 2014 (opstart) – continu
Uitwerken van de projecten en voorstellen in het verlengde van de studie over de ontsluiting van
informatie binnen de VGC. Daaronder valt ook de technische uitwerking van rapportering aan het
beleid (bijvoorbeeld onder de vorm van dashboards).

Planning:
continu

OD 7.2 Informatiedoorstroming optimaliseren
De VGC wil een sterke VGC-identiteit stimuleren, waarbij alle medewerkers van de administratie zich
inzetten om de missie en de waarden van de VGC in de praktijk om te zetten, over alle muurtjes en
tussenschotten heen. Daarom maakt ze werk van informatiedoorstroming naar alle leden en delen
van de organisatie en ondersteunt ze formele en informele overleg- en samenwerkingsstructuren.
Informatie moet zo effectief mogelijk ingezet worden voor de werking van de VGC. Een
geïntegreerde aanpak van beheer en ontsluiting van documenten en bestanden is daarvoor
onontbeerlijk. Personeelsleden moeten de mogelijkheid hebben om verder te kijken dan de
eigen dienst om zo kansen tot samenwerking te kunnen grijpen. Een inhaalbeweging om de
informatiedoorstroming tussen kernadministratie en VGC-instellingen te verbeteren is daarbij een
aandachtspunt.
Zoals in het verleden zullen er regelmatig informatievergaderingen plaatsvinden voor het personeel
rond algemene thema’s. Verder wordt een methode voorbereid om (verkorte) verslagen van de
vergaderingen van het managementcomité open te stellen voor het personeel.
Naast interne informatiedoorstroming heeft de VGC ook de verantwoordelijkheid om zich
transparant op te stellen naar de burger. Op het vlak van openbaarheid van bestuur en
archiefwerking wordt de VGC geconfronteerd met een juridische leemte. Daarom moet er een kader
komen dat de werkwijze van de VGC vastlegt en dat een richtlijn biedt voor beslissingen op dit vlak.
Dergelijke richtlijn geeft de transparantie en de informatiedoorstroming naar de burger concreet
vorm.

Acties:
Intranet vernieuwen en openstellen voor alle onderdelen van de VGC-administratie

Planning:
eerste kwartaal 2015
Uitbreiden thinclient-systeem

Planning:
eerste tot vierde kwartaal 2015

Planning:
vierde kwartaal 2014
Samenwerking tussen ondersteunende en beleidsdirecties versterken
Om de onderlinge relaties te versterken moeten de noden en de verwachtingen scherp gesteld
worden, zowel vanuit de ondersteunende diensten als vanuit de beleidsdirecties. Deze oefening
moet leiden tot een afgestemd kader om de werking te optimaliseren. De leidend ambtenaar
organiseert dit overleg en volgt het op.

Planning:
continu vanaf eerste kwartaal 2014
Juridisch kader (model/werkwijze) over openbaarheid van bestuur en archiefwerking voor de VGC
uitwerken en implementeren

Planning:
vierde kwartaal 2014

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Ontwikkelen en implementeren van een afsprakenkader voor het beheren en raadplegen van
informatie binnen de VGC-administratie
In dat afsprakenkader komen de volgende elementen aan bod: de toegangsrechten tot informatie,
de toegankelijkheid van informatie, de behoefte aan informatie en de vorm van de te delen
informatie.
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OD 7.3 Rapportering als basis van een duurzaam beheer van middelen
Rapportering is een essentieel onderdeel van een modern, efficiënt en effectief financieel
management. Om dit aspect verder uit te werken worden een aantal elementen hertekend. Deze
elementen worden verder uitgewerkt in het management- en operationeel plan van de directeur
Financiën, Begroting en Aankoop.

Acties:
Faciliteren van rapportering en verhogen van de mogelijkheden van rapportering uit de financiële
systemen voor boekhouding, aankoopbeheer en contractmanagement. Een gebruiksvriendelijke
rapporteringstool genereert managementinfo uit deze systemen.
Realiseren van een set kengetallen die, op basis van EPM, de orders en de betalingsflow weergeeft,
op een gestandaardiseerde manier. De kengetallen laten rapportering toe op verschillende niveaus:
per gebruiker, per (algemene) directie, per type factuur/bestelbon en per tijdseenheid.

Planning:
eerste kwartaal 2014
Invoeren van analytische boekhouding met als doel een betere kostenopvolging en -beheersing
per verantwoordelijkheidscentrum
Analytische boekhouding laat op periodieke basis een analyse toe van de resultaten per
kostensoort, -plaats, -drager, en van de afwijkingen van het gerealiseerde in vergelijking met
wat voorzien was. De directie Financiën, Begroting en Aankoop zet het voorafgaande onderzoek
op, in overleg met de administratieve diensten en met het beleid. Tegelijkertijd moet er werk
worden gemaakt van de definiëring en de uitwerking van de noodzakelijke rapporteringen uit de
analytische boekhouding.

Planning:

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

tweede kwartaal 2015
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SD 8 Structureel streven naar verbetering van de organisatie
Verschillende acties en doelstellingen in dit management- en operationeel plan bouwen voort op
verbeterprojecten doorheen zowat de hele organisatie. Het is een zaak van elk personeelslid om onze
werking kritisch in vraag te stellen en op zoek te gaan naar kansen om de efficiëntie en de kwaliteit
van de VGC-administratie te verhogen. De VGC werkt dan ook voortdurend aan de verbetering van
haar werking en organisatie. Om verder te groeien moet de administratie een structureel kader
realiseren waarbinnen de individuele projecten elkaar kunnen versterken en versnellen, en waardoor
de maturiteit van de organisatie in haar geheel kan stijgen.
OD 8.1

Invoeren van kwaliteitsmanagement

OD 8.2

Opzetten van een kader voor de opvolging van management- en operationele plannen
binnen de VGC-administratie

OD 8.1 Invoeren van kwaliteitsmanagement
Zelfkennis is onontbeerlijk voor gerichte zelfverbetering. De VGC wil de beschikbare methodes
en kaders onderzoeken om een zelfevaluatie op te zetten rond de kwaliteit van de werking en de
organisatie. De zelfevaluatie moet resulteren in een overzicht van de sterktes en de verbeterpunten
met het oog op een gericht verbetertraject. Dit overzicht versterkt ook de interne expertiseuitwisseling. Het brengt immers de opgebouwde kwaliteitsgebieden en competenties binnen elk
deel van de organisatie in kaart. In een eerste fase onderzoekt de VGC-administratie welke geschikte
kwaliteitsmodellen (ISO 9001, EFQM, CAF…) er op de markt zijn en werkt ze aan een aangepast
kader.

Acties:
Uitwerking van een kader voor kwaliteitsmanagement: vastleggen van de doelstellingen,
methodiek, personeel en budget, planning

Planning:
derde kwartaal 2014
Opstart van een programma rond kwaliteitsmanagement in de VGC-administratie

Planning:

OD 8.2 Opzetten van een kader voor de opvolging van management- en operationele

plannen binnen de VGC-administratie
Om organisatiedoelstellingen te realiseren is het noodzakelijk dat er een uitgewerkt kader bestaat
voor de opvolging ervan. Meten van indicatoren, rapporteren, evalueren en bijsturen zijn onderdelen
van deze opvolging. Deze doelstelling beoogt de ontwikkeling van een fijnmazige en consequente
opvolging van organisatiedoelstellingen binnen de VGC. De expertise en de organisatieontwikkeling
daarvoor zijn op dit moment nog niet volledig aanwezig in de VGC-administratie. Daarom werd
ervoor gekozen om in dit management- en operationeel plan een beperkte set van relevante
indicatoren op te nemen. In de volgende twee jaar wordt het nodige kader ontwikkeld.

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

continu vanaf eerste kwartaal 2015
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Acties:
Ontwikkelen van een kader voor de opvolging van management- en operationele plannen binnen
de VGC. Dit kader legt een systematiek en een methodiek vast die gehanteerd worden voor de
opvolging van alle toekomstige management- en operationeel plannen. Het kader omvat onder
meer:
• jaarlijkse opvolgingsrapporten over de realisatie van de doelstellingen;
• tweejaarlijkse tussentijdse evaluaties van de voortgang van het plan;
• principes voor de ontwikkeling van een indicatorenset per management- en operationeel
plan onder eindverantwoordelijkheid van de mandaathouder, die daarbij ondersteund wordt
door het Centrum voor documentatie, digitaal management en kwaliteitszorg en de Meet- en
weetcel.

Planning:
eerste kwartaal 2014 – derde kwartaal 2015
Evaluatie en bijsturing van dit management- en operationeel plan volgens het ontwikkelde kader
na twee jaar

Planning:

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

vierde kwartaal 2015

44

Krachtlijn 5

Aangenaam en boeiend werken
SD 9 Tevreden werknemers in een efficiënte organisatie
Het bepalen en het realiseren van het HRM-beleid valt onder de verantwoordelijkheid van de
betrokken mandaathouder. Een aantal ‘kapstokken’ of onderwerpen die de richting aangeven voor de
komende periode, kunnen in dit managementplan echter niet ontbreken.
De VGC kan de strategische beleidsdoelstellingen alleen realiseren als zij beschikt over een goed
draaiende administratie. Dat vergt in de eerste plaats kwalitatief en gemotiveerd personeel.
In deze tijd van budgettaire schaarste zal de VGC-administratie het principe van ‘meer met minder
maar beter’ zoals dat door de beleidsverantwoordelijken wordt gehanteerd, in de praktijk moeten
omzetten.
Dat vergt een doordacht HRM-beleid. Het kostenbewustzijn enerzijds en het blijvend investeren in
het aantrekken, behouden en ontwikkelen van professionele en betrokken medewerkers anderzijds
moeten daarbij hand in hand gaan. Onze manier van werken en de manier waarop we onze
personeelsleden inzetten, moeten bijgevolg ook herdacht worden.
De VGC heeft op het vlak van tewerkstelling als overheid ook een maatschappelijke
verantwoordelijkheid: doelgroepen moeten kansen blijven krijgen.
Het gestructureerd overleg met de syndicale partners via het Bijzonder Comité als algemeen
overlegorgaan en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) over de
welzijnsgerelateerde materies blijft het belangrijkste kanaal voor de dialoog met het personeel.
OD 9.1

Uitvoering van de beleidsmaatregelen rond personeel

OD 9.2

Gemotiveerde en betrokken personeelsleden

OD 9.3

De VGC stimuleert diversiteit in de personeelsbezetting

OD 9.4

Vormgeven aan het integriteitsbeleid

In de eerste jaarhelft van 2013 werd, samen met de sociale partners en in overleg met het beleid,
intensief gewerkt aan alle personeelsgerelateerde materies die de voorbije jaren aan bod zijn
gekomen. Ook over de eisenbundel voor het sectoraal akkoord 2011-2012 van de vakorganisaties
werd overlegd.
De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
• de loopbaanmogelijkheden
• de evaluatie
• selectie en rekrutering, met inbegrip van het erkennen van verworven competenties en de
interfederale mobiliteit
• de (in)disponibiliteit
• de huisbewaarders
• de terbeschikkingstelling van statutaire medewerkers
• de sociale dienstverlening aan het personeel
• de loopbaanonderbreking
• de pensioenregeling van statutaire mandaathouders
Verder wordt er ook een nieuw personeelsplan voor de administratie en de instellingen opgesteld en
geïmplementeerd.
De harmonisering van de rechtspositie van de statutaire en contractuele personeelsleden en de

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

OD 9.1 Uitvoering van de beleidsmaatregelen rond personeel
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beperking van het aantal tijdelijke contracten blijven belangrijke streefdoelen in het personeelsbeleid.

Acties:
De uitvoering en implementatie van de beleidsmaatregelen rond personeel

Planning:
continu vanaf vierde kwartaal 2013
Implementatie van het personeelsplan

Planning:
continu vanaf derde kwartaal 2013

OD 9.2 Gemotiveerde en betrokken personeelsleden
Ervoor zorgen dat personeelsleden gemotiveerd blijven, vraagt permanente inspanningen op het vlak
van loopbaanontwikkeling, vorming, werkorganisatie, jobinhoud …
Medewerkers moeten taken hebben met voldoende uitdagingen. Via interne mobiliteit vinden
personeelsleden een nieuwe uitdaging binnen een andere dienst van de organisatie. Interne stages,
functie-roulatie of taakverbreding kunnen bijdragen tot een verrijking van de werkzaamheden
van medewerkers. Ook projectwerking en transversaal werken moeten worden opgenomen in de
functiebeschrijvingen en de werkafspraken zodat ze een volwaardige plaats krijgen in de opdracht
van medewerkers.
De VGC-medewerkers worden gestimuleerd om te groeien, te leren en te evolueren en zo hun
inzetbaarheid binnen de administratie te verhogen. Op die manier is ook de ontwikkeling van de
organisatie zelf gekoppeld aan de ontwikkeling van de medewerkers.
Vorming moet een vast taakonderdeel worden van elke medewerker. De VGC-administratie
investeert daarvoor in een uitgebreid maar doelgericht opleidingsaanbod. Dat opleidingsaanbod
is een combinatie van verplichte opleidingen en een vrij aanbod met onder meer technische
opleidingen en opleidingen gericht op de verhoging van de persoonlijke effectiviteit.
Bijzondere aandacht binnen dat opleidingsaanbod moet gaan naar een kwaliteitsvol onthaal van
nieuwe werknemers.

Actie:

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Uitwerken van een kader voor de individuele loopbaanontwikkeling van alle personeelsleden
Zodra het kader vast ligt, wordt een looptijd van drie jaar voorzien voor het uittekenen van
persoonlijke ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers.
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Planning:
eerste kwartaal 2014 – eerste kwartaal 2017
Aanpassen van functiebeschrijvingen en werkafspraken: opnemen en waarderen van
projectwerking en transversaal werken in de opdracht van medewerkers

Planning:
continu
Opvolgen en uitbreiden van het integratietraject voor nieuwe personeelsleden zoals uitgewerkt in
het groeidiversiteitsplan, met inbegrip van de rol van peter- en meterschap

Planning:
continu vanaf derde kwartaal 2013, peter-/meterschap eerste kwartaal 2014
Samen met de centralisatie en het nieuwe concept van de kantoorinrichting deed het zogenaamde
‘anders werken’ zijn intrede in de organisatie, met onder meer het thuiswerken. We hebben de
vaste bureaus al ingeruild voor flexibele werkplekken, maar we moeten verder durven gaan. Anders
werken gaat niet alleen over technische hulpmiddelen. Als we onze personeelsleden flexibel en
organisatiebreed willen inzetten, zal de organisatie moeten bijsturen op het vlak van cultuur:
leiderschap gebaseerd op vertrouwen in plaats van controle, afspraken maken over resultaten,
hiërarchische structuren inruilen voor project- en netwerking, werken met de sterktes van mensen
in plaats van met rigide functiebeschrijvingen, aandacht hebben voor de balans werk/privé. Een

cultuur die steunt op vertrouwen, erkenning en autonomie leidt tot meer betrokken en gemotiveerde
medewerkers en dus tot betere resultaten.

Acties:
Evalueren van het thuiswerken

Planning:
tweede kwartaal 2014
Betrokkenheid is een belangrijke waarde in de organisatie. Er moet opnieuw ruimte komen voor
stimulerende initiatieven die de betrokkenheid van onze medewerkers op Brussel vergroten:
• Stages in het werkveld: een korte periode van tewerkstelling in de door de VGC gesubsidieerde
organisaties creëert betrokkenheid, draagt bij tot een betere terreinkennis en creëert een
positieve interactie met het werkveld.
• Extra Brussel!: de voor het personeel georganiseerde activiteiten focussen op samenwerking
met het Brusselse werkveld.

Planning:
eerste kwartaal 2016
In het administratiehuis Renaissance beschikken de personeelsleden over een moderne en
kwaliteitsvolle uitrusting. Het concept van open ruimten, flexibele werkplekken en de clean desk
policy wordt op veel vlakken als positief geëvalueerd. Toch komen uit de bevraging van het personeel
ook een aantal minpunten naar voren die een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het
werken (geluidshinder, kwaliteit licht en lucht, te druk bevolkt …).
Ook in de andere gebouwen moet blijvend aandacht zijn voor de verbetering van de kwaliteit van de
werkomgeving.

Actie:
Analyse van de aandachtspunten door de directie Gebouwen en Patrimonium en de
Preventiedienst en uitwerken van verbeteringen

Planning:
continu
Opvolging van de resultaten van de tevredenheidsenquête van 2012 en uitvoeren van een nieuwe
tevredenheidsenquête in 2014

Planning:
opvolging: continu, tweejaarlijks uitvoeren van tevredenheidsenquête in 2014, 2016, 2018

De VGC moet als werkgever een voorbeeldfunctie vervullen en maakt daarom werk van een
versterking van het diversiteitsbeleid binnen het HRM-beleid van de organisatie.
De VGC-administratie werkt al langer dan vandaag aan diversiteit. Diversiteit als troef erkennen is
een belangrijke waarde in onze organisatie.
Sinds 2009 worden nieuwe personeelsleden op vrijwillige basis bevraagd over hun afkomst. In
2012 keurde het College het groeidiversiteitsplan goed en werd een werkgroep ‘diversiteit en gelijke
kansen’ opgericht.
Het diversiteitsbeleid wil in de eerste plaats tewerkstellingskansen bieden aan personen met
een migratieachtergrond en personen met een arbeidshandicap. Daarnaast heeft het tot doel
om te werken aan de inschakeling van kortgeschoolden en aan de doorstroming van vrouwen
in leidinggevende functies. De toepassing van het systeem van het erkennen van verworven
competenties (EVC) maakt ook deel uit van het diversiteitsbeleid.
Diversiteit is echter veel ruimer. Finaal wordt een organisatiecultuur beoogd waarin verschillen
evident worden gerespecteerd. Omgaan met diversiteit moet een basiscompetentie worden.
Via aangepaste vorming verwerven alle medewerkers kennis over de verschillende aspecten van
diversiteit (wetgeving, communicatie, instrumenten …). De administratie moet diversiteit meer
zichtbaar maken in de organisatie en de leidinggevenden overtuigen om meer kansengroepen aan te
werven.

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

OD 9.3 De VGC stimuleert diversiteit in de personeelsbezetting
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Acties:
Voortbouwen aan een registratiesysteem voor gegevens in verband met diversiteit
Ook hier geldt ‘meten is weten’. We stellen vast dat er wel wat ‘kleur’ in de organisatie is,
maar precieze cijfers over de tewerkstelling van kansengroepen in de organisatie kunnen nog
niet voldoende efficiënt worden opgevolgd. Er is nood aan een registratiesysteem dat, met
bescherming van de privacy, toelaat om kansengroepen in kaart brengen.
Op termijn kan aan de hand van de resultaten worden aangetoond dat diversiteit belangrijk is
voor de VGC. Dat kan vervolgens een positief effect genereren op (toekomstige) personeelsleden
uit de beoogde doelgroepen.

Planning:
continu
Kansengroepen werven
De initiatieven in het groeidiversiteitsplan worden verder geïmplementeerd:
• Op het vlak van selectie moet er meer aandacht komen voor ‘neutrale’ vacatures en voor het
bekendmaken van de vacante betrekkingen bij de beoogde doelgroepen. Er wordt expliciet
vermeld dat bij de selectie redelijke voorzieningen aanwezig zijn voor personen met een
handicap.
• Het aanbieden van stageplaatsen helpt de VGC om ervaring te verwerven in de tewerkstelling
van personen uit kansengroepen. Op termijn kan de VGC zo meer talent uit de kansengroepen
aantrekken. Daarvoor kan een samenwerkingsverband uitgewerkt worden met de scholen uit
het Brussels Nederlandstalig onderwijs en met de partners uit de sector ‘Opleiding tot werk’.

Planning:
continu vanaf derde kwartaal 2013

OD 9.4 Vormgeven aan het integriteitsbeleid
Het merendeel van onze medewerkers komt dagelijks in contact met burgers, leveranciers,
organisaties, belangengroepen …

STRATEGIS CHE E N OPER ATIO NELE DOE LSTE LLI NGEN

Deze medewerkers worden vroeg of laat, in meer of mindere mate, geconfronteerd met situaties
waar de grens tussen ‘dit kan nog net wel’ en ‘dit kan niet meer’ dun is. Onze organisatie stelt zowel
klantgerichtheid als integriteit als basiswaarde voorop, maar wat als er een conflict ontstaat tussen
die twee?
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Het geheel van waarden en normen en afspraken in onze organisatie is verspreid terug te vinden
in het personeelsstatuut, in functiebeschrijvingen, in dienstmededelingen en dienstnota’s,
in handleidingen allerhande … maar een geïntegreerd geheel bestaat niet. Het ontbreekt de
medewerkers dus een aan goede ondersteuning op dit vlak in het dagelijkse handelen.

Acties:
Risicoanalyse: waar zitten de grootste kwetsbaarheden en risico’s?

Planning:
derde kwartaal 2014
Formuleren van richtlijnen voor concrete integriteitsvraagstukken, bijvoorbeeld binnen de
aankoopdienst of bij personeelsleden die voor de uitoefening van hun functie binnen de VGC deel
uitmaken van een raad van bestuur (als lid of als waarnemer)

Planning:
continu, vanaf vierde kwartaal 2014 uitwerking van de bevindingen uit de risicoanalyse
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4

Leeswijzer bij het organisatieconcept

4.1

Algemeen
Het organisatiemodel van de VGC-administratie heeft als doel om het kader en de werkinstrumenten
te voorzien voor een effectieve en efficiënte beleidsvoorbereiding, -uitvoering, -evaluatie en
-ondersteuning. Een organisatiemodel is geen statisch gegeven. De VGC-administratie wil zichzelf,
in het licht van een wijzigende interne en externe context, voortdurend in vraag stellen en op zoek
gaan verbetering.
Het streven naar een transversale benadering van beleidsthema’s en een geïntegreerde werking van
de beleids- en ondersteunende diensten vormen de uitgangspositie van het organisatieconcept.
Het organisatieconcept kan als organogram (structuur) of als organisatiemodel worden gelezen.

Structuur
Er worden drie niveaus onderscheiden binnen de VGC-administratie:
• Strategie & algemeen management
• Managementondersteuning
• Beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie
De leidend ambtenaar staat in voor het aansturen van de VGC-administratie op gebied van
strategie & algemeen management. Dit is een mandaatfunctie. Alle algemene directeurs, directeurs,
entiteitsverantwoordelijken en deskundige-coördinatoren vallen onder de rechtstreekse hiërarchische
leiding van de leidend ambtenaar.
De directieraad is het hoogste bestuursorgaan van de administratie en is samengesteld uit de leidend
ambtenaar, de algemeen directeurs en de directeurs.
Het managementcomité is samengesteld uit alle mandaathouders van de administratie.
De Cel Stedelijk beleid, de Meet- en weetcel en de dienst Communicatie en ICT / Events zijn
transversaal actief en staan de leidend ambtenaar bij inzake strategie en algemeen management.
Aan het hoofd staat een deskundige-coördinator (mandaatfunctie).
Onder het niveau van managementondersteuning valt de algemene directie Ondersteuning en
Facility (OF). De algemene directie omvat drie ondersteunende directies met telkens een directeur
(mandaatfunctie) aan het hoofd:
• Directie Financiën, Begroting en Aankoop (FB)
• Directie Personeel, HRM en Onthaal (PERS)
• Directie Gebouwen en Patrimonium (GP)
De ondersteunende directies vallen onder het hiërarchisch gezag van de leidend ambtenaar.
Onder het niveau van het beleidsvoorbereiding, -uitvoering en –evaluatie worden drie algemene
beleidsdirecties onderscheiden met aan het hoofd een algemeen directeur (mandaatfunctie):
• Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport (CJS)
• Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin (WGG)
• Algemene directie Onderwijs en Vorming (OV)
Tot slot bestaan er drie entiteiten met aan het hoofd een entiteitsverantwoordelijke
(mandaatfunctie). De entiteiten ressorteren elk onder een algemene beleidsdirectie en staan mee in
voor deze beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie:
• Entiteit Gemeenschapscentra (GC) (ADCJS)
• Entiteit Onderwijscentrum Brussel (OCB) (ADOV)
• Entiteit Gezin (GEZ) (ADWGG)
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4.3

De onderlinge relaties tussen de (algemene) directies
De aansturing van alle beleidsmateries blijft in de verschillende algemene beleidsdirecties. Zij werken
voor alle transversale thema’s nauw samen met de cel Stedelijk Beleid.
De ondersteunende directies zijn zelfstandige directies die elk hun eigen opdrachten uitvoeren.
Nauw overleg tussen deze directies, onder aansturing van de leidend ambtenaar, zorgt dat
de communicatielijnen tussen de drie ondersteunende directies versterkt worden en dat
gemeenschappelijke opdrachten en processen geclusterd kunnen worden om zo te komen tot
vereenvoudiging en efficiëntieverhoging.

4.4

De leidend ambtenaar
De leidend ambtenaar staat in voor het aansturen van de VGC-administratie op het gebied van
strategie & algemeen management. Onderstaande diensten/cellen/eenheden worden rechtstreeks
door de leidend ambtenaar aangestuurd.

Diensten leidend ambtenaar
Kanselarij
secretariaat van het College (beheer collegeprocedure)

Centrum voor documentatie, digitaal management en kwaliteitszorg
• documentatiecentrum & archiefwerking
• (digitaal) informatiemanagement
• kwaliteitszorg (of kwaliteitsmanagement). Hiervoor wordt ook een externe consultant
aangesteld. Die moet helpen bij de uitwerking en de begeleiding van een externe controle
binnen de administratie.

Juridische dienst en klachtenbehandeling
•
•
•
•

adviesverlening
geschillen
klachtenbehandeling
openbaarheid van bestuur

Cel Stedelijk Beleid
De opdrachten van de cel Stedelijk Beleid omvatten:
• het versterken van de interne samenwerking binnen de VGC: de cel Stedelijk Beleid is transversaal
gepositioneerd binnen de administratie om de transversale dynamiek en werking binnen de VGC
te versterken.
• de algemene en inhoudelijke coördinatie, monitoring en opvolging van de zakelijke en technische
afspraken in het kader van het Stedenfonds.
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het actief opvolgen en stimuleren van de samenwerking met andere overheden en
coördineren van de participatie van Nederlandstalige gemeenschapsinitiatieven aan stedelijke
herwaarderingsprogramma’s van andere overheden (Duurzame Wijkcontracten, oproep
Stadsvernieuwing, enz).

• het versterken van de samenwerking met het Nederlandstalige werkveld: het bevorderen van
de participatie in de vorm van transversaal opgezette ontmoetings- en reflectiemomenten of
inspraak- en participatietrajecten met het werkveld.
• verschillende transversale opdrachten zoals de coördinatie en (co)redactie van strategische
beleidsteksten (jaarlijkse regeerverklaring, beleidsnota’s, rapport Task Force Brussel) worden door
de cel Stedelijk Beleid opgenomen en/of gecoördineerd. Onderzoek naar en mogelijke coördinatie
van een strategisch meerjarenplan voor de VGC.
• het transversale project m.b.t. de Buurtstewards.

Meet- en weetcel
De Meet- en weetcel / Expertisecentrum staat in voor de wetenschappelijke onderbouw van het
VGC-beleid.
Haar kerntaken vallen uiteen in drie grote clusters:
• wetenschappelijke ondersteuning van het beleidswerk
• dataverzameling en -ontsluiting
• meten en operationaliseren van (indicatoren in) beleidsplannen
De Meet- en weetcel neemt de wetenschappelijke begeleiding op zich van onderzoeken die in
opdracht van de VGC worden uitgevoerd. De activiteitencluster ‘Dataverzameling’ heeft in de eerste
plaats betrekking op het ontwikkelen of het herwerken van registratiesystemen door en voor de
administratie.
Daarnaast is de Meet- en weetcel ook een expertisecentrum: zij verzamelt wetenschappelijke
documentatie die relevant is voor de ondersteuning en de omkadering van het beleid. De Meet- en
weetcel ondersteunt de meet- en analyseactiviteiten binnen de VGC en verzamelt en verspreidt de
resultaten ervan.
De Meet- en weetcel kan de administratie ten slotte ook ondersteunen bij de opmaak, de opvolging
en de evaluatie van beleidsplannen. Ze legt meetbare indicatoren vast en meet of monitort die
volgens de afgesproken timing.

Communicatie & ICT / Events
De dienst Communicatie & ICT / Events staat in voor de ondersteuning, de dienstverlening en de
aansturing van:

ICT
Infrastructuur
• beheer informaticapark, ICT-infrastructuur en -architectuur
• netwerkbeheer, -conceptualisatie en -advies
• hosting (inclusief beleid rond back-up en disaster recovery)
• softwareconfiguraties, -installaties en -implementaties
• ICT-architectuur
• ICT-helpdesk (inclusief technische ondersteuning telewerken)
• gebruikersopleidingen
Ontwikkeling
• beheer ICT-aanvragen en -opportuniteiten (transversaal overlegplatform – Klankbordgroep
ICT)
• ontwikkeling en beheer applicaties en databanken
• technisch advies en ondersteuning bij ICT-projecten (inclusief functionele en technische
analyse)
• technische opvolging ICT-leveranciers
• kennismanagement
Interne communicatie
• intranet
• interne personeelsnieuwsbrief
• taalondersteuning (taalrevisor)
• aanmaak en beheer adressenbestand op basis van gegevens Rijksregister
• grafische vormgeving
Bedrijfscommunicatie
Externe communicatie van de VGC
• publicaties en producten (promotiemateriaal, events, standen ...)
• taaladvies en copywriting
• huisstijl
• look & feel en imago
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• public relations
• persrelaties
Subsidiedossiers Media
Opvolging Muntpunt in samenwerking met de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Opvolging Wonen in Brussel

Facilitair beheer
•
•
•
•
•

Reprografie en huisdrukkerij
Onderhoud wagenpark
Mobiele ploeg
Magazijn / voorraadbeheer
Uitleendienst

Preventiedienst en Welzijn op het werk
De preventieadviseur is een onafhankelijke staffunctie die rechtstreeks onder de werkgever (de
leidend ambtenaar) ressorteert. De preventieadviseur ondersteunt de werkgever, de leden van de
hiërarchische lijn en de werknemers om de maatregelen uit de welzijnswet toe te passen.
De preventieadviseur adviseert de VGC-administratie over:
•
•
•
•
•

4.5

veiligheid en gezondheid op het werk
ergonomie
psychosociale belasting van het werk
invloed van het leefmilieu op de arbeidsomstandigheden
arbeidshygiëne

De algemene beleidsdirecties
De algemene beleidsdirecties hebben een centrale positie in het geheel van de organisatie. Ze staan
in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het vlak van:
• Cultuur, Jeugd en Sport
• Welzijn, Gezondheid en Gezin
• Onderwijs en Vorming

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de
evaluatie van het beleid op het gebied van Cultuur, Jeugd en Sport:
• Cultuur:
• algemeen cultuurbeleid
• kunsten
• erfgoed, musea, cultureel toerisme
• sociaal-cultureel werk
• leefmilieu
• vorming
• streekgericht bibliotheekwerk en lokale bibliotheken
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• Sport

De algemene directie Onderwijs en Vorming
De algemene directie Onderwijs en Vorming staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de
evaluatie van het beleid op het vlak van Onderwijs en Vorming:

• Onderwijs
• Vorming - Opleiding tot werken
De algemene directie behartigt de aansturing en de opvolging van:
• de eigen onderwijsinstellingen:
• Kasterlinden–basisonderwijs en secundair onderwijs
• Kasterlinden–verblijf voor jongeren
• Zaveldal
• Centrum voor Leerlingenbegeleiding

De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin
De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en
de evaluatie van het beleid op het gebied van Welzijn, Gezondheid en Gezin:
• Welzijn
• algemeen
• jeugdwelzijn
• ouderenwelzijn
• personen met een handicap
• Gezondheid
• Gezin
• Integratie- en inburgering
De algemene directie omvat ook het Logo en staat in voor de aansturing en de opvolging van de
Poolster.

De beleidsuitvoerende entiteiten
De beleidsuitvoerende entiteiten staan naast de voorbereiding en evaluatie voornamelijk in voor
de uitvoering van het beleid. De entiteiten ressorteren elk onder een algemene beleidsdirectie. Ze
werken voor alle transversale thema’s nauw samen met de cel Stedelijk beleid.

Entiteit Gemeenschapscentra (ADCJS)
De entiteit Gemeenschapscentra staat in voor de coördinatie en de begeleiding van de 22
gemeenschapscentra. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke als om zakelijke processen:
•
•
•
•

communicatie, onthaal en dienstverlening
culturele participatie, animatie en spreiding
educatie en permanente vorming
gemeenschapsvorming

Entiteit Onderwijscentrum Brussel (ADOV)
De entiteit Onderwijscentrum Brussel staat in voor de ondersteuning en de vorming van
schoolteams rond:
•
•
•
•

taalbeleid
taalvaardigheidsonderwijs (en ICT)
omgaan met diversiteit
ouder- en buurtbetrokkenheid

Het Onderwijscentrum is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de Brede Scholen.

Entiteit Gezin (ADWGG)
De entiteit Gezin staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gezinsbeleid:
• ondersteuning van het Brusselse netwerk van Nederlandstalige opvangvoorzieningen voor kin-
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deren
• coördinatie van het Lokaal Overleg Kinderopvang
• ondersteuning van preventieve Brusselse kinderzorg
• taalondersteuning gezinsvoorzieningen

4.7

De algemene directie Ondersteuning en Facility
De algemene directie Ondersteuning en Facility staat in voor een geïntegreerd zakelijk beheer en
bestaat uit drie directies:
• Personeel, HRM en Onthaal
• Financiën, Begroting en Aankoop
• Gebouwen en Patrimonium

Directie Personeel, HRM en Onthaal
• Wervingen en personeelsbewegingen
• examens en selecties
• interne mobiliteit
• vervangingspool
• Een geïntegreerd personeelsbeheer
• ziektebeheer
• dossierbeheer (verlofvormen …)
• salaris en pensioenen
• kosten eigen aan de werkgever
• Personeelsontwikkeling
• competentiemanagement
• competentieontwikkeling (vorming, loopbaantrajecten, lerende organisatie)
• motivatie en valorisatie van de medewerkers
• evaluatie
• loopbaanbegeleiding
• vorming – lerende organisatie
• diversiteitsbeleid
• HR-ontwikkelingen
• Sociaal overleg
• syndicaal overleg
• statutaire aangelegenheden
• Sociale dienst/werking
• Kennismanagement
• Onthaal
• Catering
• Interne en externe verzending

Directie Financiën, Begroting en Aankoop
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• Financieel beleid
• Boekhouding
• Thesaurie
• Boekhoudkundige inventaris

• Algemene financiële begeleiding
• Begeleiding en ondersteuning externe organisaties in de beleidsdirecties
• Financiële controles van de besteding van VGC-middelen bij externe organisaties en instellingen
• Aankoopdienst en contractbeheer (voor administratie + eventuele verzelfstandigde diensten)
• besteldienst
• nazicht facturen en leveringen
• contractbeheer (onderhoud, energie, reprografie, verzekeringen)

Directie Gebouwen en Patrimonium
• Beheer gebouwenpatriomium
• Beheer huurcontracten
• Opvolging verbouwingen en renovaties eigen gebouwen
• Opvolging verbouwingen en renovaties aan gebouwen van derden
• Opvolgen infrastructuuraspecten bij investeringssubsidies
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Opvolging
Onder de strategische doelstelling ‘Structureel streven naar verbetering van de organisatie’
vermeldden we reeds de introductie van een kader voor de opvolging van management- en
operationele plannen binnen de VGC-administratie. Het doel is een fijnmazige en consequente
opvolging van organisatiedoelstellingen binnen de VGC. De expertise en de organisatieontwikkeling
daarvoor zijn op dit moment nog niet volledig aanwezig in de VGC-administratie. In de komende
periode zal het kader daarvoor worden uitgewerkt.
Voor het huidige en voor toekomstige management- en operationele plannen wordt een periodieke
opvolging voorzien. Met behulp van jaarlijkse rapporten en tweejaarlijkse evaluaties zal worden
nagegaan in welke mate de doelstellingen zijn bereikt. In functie van de evaluatie kunnen de
mandaathouder en het College in samenspraak overgaan tot een bijsturing van de doelstellingen
voor de resterende periode.
Het merendeel van de doelstellingen en acties in dit management- en operationele plan laat zich
best opvolgen via een inhoudelijke beschrijving van de realisatie van doelstelling en actie. Een
overzicht van initiatieven en projecten of een tekstuele kwaliteitsinschatting zijn daarvoor de beste
basis van evaluatie. Daarom is het van belang dat de doelstellingen en de acties zo concreet en
specifiek mogelijk worden geformuleerd.
Een aantal doelstellingen en aspecten van de werking van de VGC-administratie kunnen op
numerieke wijze worden opgevolgd. Een belangrijke basis van beleidsopvolging en beleidsevaluatie
op numerieke wijze ligt in de verbetering van de informatieprocessen binnen de VGC-administratie.
De VGC-administratie is zich bewust van de noodzaak van een betere informatieverzameling,
-verwerking en –deling en zet daar in de toekomst ook verder op in (zie SD 6 en SD 7). De
standaardisering en automatisering van informatie en de ontwikkeling van databestanden binnen
de VGC-administratie zullen op termijn een meer systematische opvolging van ontwikkelingen en
doelstellingen toelaten.
In dit management- en operationele plan identificeren we al enkele indicatoren. Voor de invulling en
de operationalisering van deze indicatoren houden we rekening met de dimensies op het vlak van
datakwaliteit zoals die door EUROSTAT (2000) en door de Studiedienst van de Vlaamse Regering
(2003) worden gehanteerd:
• Relevantie: de informatie beantwoordt aan een inhoudelijke behoefte en sluit aan bij een
inhoudelijke vraagstelling.
• De accuraatheid verwijst naar de mate van overeenstemming tussen de geschatte waarde en de
(niet gekende) populatiewaarde. Uitgangspunt van deze dimensie is dat statistische informatie
fouten bevat. Het komt er dan ook op aan om die fouten zo goed mogelijk in te schatten.
• Tijdigheid en stiptheid: de meting en de presentatie van de informatie gebeuren frequent en
op tijd, bij voorkeur vooraf gepland. De tijdsspanne tussen meetmoment of referentieperiode en
rapportage is zo kort mogelijk.
• Toegankelijkheid en duidelijkheid: de informatie is eenvoudig toegankelijk, in een hanteerbare
vorm en gedocumenteerd.
• Vergelijkbaarheid: de informatie laat betrouwbare vergelijkingen over tijd (opeenvolgende
metingen) en ruimte (andere relevante instellingen) toe.
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classificaties of methodologische standaarden voor het samenvoegen van verschillende soorten
informatie.
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• Het criterium van volledigheid gaat na in welke mate de beschikbaar gestelde informatie
een antwoord biedt op de vragen van de gebruiker, rekening houdend met de relevantie van
statistische concepten en de tijdsspanne die nodig is om het statistisch materiaal te produceren.
• De kostenoverweging verwijst naar de financiële implicaties en de arbeidsinzet die de
informatieverzameling met zich meebrengt.

Voor elk van de geselecteerde indicatoren zullen naast de cijfermatige presentatie met een
toelichting ook de volgende elementen worden geschetst:
• de inhoudelijke context: doelstelling, inhoudelijke toelichting bij gemeten activiteit of
gebeurtenis;
• de meetwijze: rol- en taakverdeling, mathematische bewerkingen, gebruikte instrumenten of
software;
• eventuele te ondernemen verbeteracties: relevantievraag, meting, presentatie.
De volgende indicatoren werden geselecteerd:
Indicator

OD

Kennis en imago van VGC

4.3

Bezoekers websites VGC

4.3

Informatiedoorstroming binnen VGC

7.2

Vorming

9.2

Ziekteverzuim

9.2

Tevredenheid personeel i.v.m. balans werk en privé

9.2

In het algemeen is de tweejaarlijkse tevredenheidsenquête bij het personeel een belangrijk
instrument om het welbevinden van de medewerkers op te volgen.

O PVOLGING

In de komende periode zijn initiatieven gepland die de meetbaarheid van de activiteiten van de
VGC-administratie verhogen. Zo wordt onder OD 7.3 de ontwikkeling van een set kengetallen
over financiële processen vooropgesteld. Met behulp van een aantal kengetallen kunnen orders
en betalingsflows op gestandaardiseerde wijze worden gepresenteerd. Vanaf het eerste kwartaal
van 2014 zouden deze systeem-statistieken ter beschikking moeten zijn. OD 4.1 geeft aan dat de
communicatie van de VGC-administratie zal worden gemonitord. Onder OD 9.3 wordt een verfijning
van het registratiesysteem van de diversiteit binnen het personeelsbestand voorzien.
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Executive summary
Samen met burgers, middenveldorganisaties, andere overheden, bedrijven, universiteiten en
kenniscentra wil de VGC in de weer zijn voor Brussel. VIJF krachtlijnen geven dat partnerschap
de komende periode vorm. De eerste drie krachtlijnen hebben te maken met de wisselwerking tussen
Brussel en de VGC-administratie. De volgende twee krachtlijnen behandelen de organisatiecultuur, de
werking en het personeelsbeleid van de VGC-administratie.
Ingebed in het gemeenschapsleven willen we de bezorgdheden en de ideeën van burgers en werkveld
weerklank geven. Via adviesraden, participatietrajecten en wetenschappelijke kennis over Brussel,
haar inwoners en het stedelijke samenleven wil de VGC de VINGER AAN de pols (1) van de stad
houden.
De VGC wil vanuit haar gemeenschapsbevoegdheden meewerken aan stadsontwikkeling in Brussel.
Samen werken aan Brussel (2) betekent de schotten tussen beleidsbevoegdheden, overheden
en infrastructuur doorbreken. Werkpunten daarbij zijn alvast een vermindering van de planlast, een
geïntegreerde meerjarenplanning in het kader van de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap,
een evaluatie van de eigen transversale samenwerkingsvormen binnen de VGC-administratie en een
verdieping van de samenwerking met andere overheden. Samenwerken betekent ook op het terrein
de schotten van infrastructuur doorbreken en werk maken van slim ruimtegebruik.
Binnen de meertalige Brusselse context wil de VGC werken aan een positieve identiteit en
uitstraling van het Nederlands en het NETWERK van Nederlandstalige
Gemeenschapsvoorzieningen (3). De VGC gaat haar eigen externe communicatie en
het mediagebruik van de Brusselse bevolking nog beter monitoren. Zo legt zij de basis om haar
eigen communicatie te versterken. In overleg met andere overheden zoeken we mogelijkheden
om het merkenbeleid van de VGC te integreren binnen het ruimere Brusselse kader. Met behulp
van een consequent en transparant referentiekader wil de VGC de positie van het Nederlands in
Brussel versterken en het aanbod aan Nederlandstalige voorzieningen en initiatieven maximaal
bekendmaken. Ook kansengroepen moeten de weg vinden naar dat aanbod. Via het ondersteunen
van het Brusselse middenveld in een gericht taalbeleid en met een visietekst rond taalbeleid dragen
we het Nederlands uit als verbindingstaal in het taaldiverse Brussel.
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Net zoals het Brusselse leven niet stilstaat, is ook de VGC een organisatie in beweging. In de voorbije
periode werden een aantal nieuwe accenten gelegd: transversaal werken, responsabilisering en beter
onderbouwde beleidsvoering. In de komende periode moeten die accenten verdiept en versterkt
worden.
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Kwaliteit moet een basiskenmerk van de VGC-administratie zijn. Zo wil de administratie haar
dienstbaarheid ten aanzien van het College, het werkveld en de burger optimaliseren. Zowel de
omgang met informatie, de werkprocessen die een efficiënt en transparant bestuur garanderen als
de interne ondersteuning van beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie krijgen in de komende
periode de grootste aandacht. De optimalisatie van de informatiedoorstroming en het opzetten van
een geïntegreerd informatie- en databeheer leggen de basis van een meer performante organisatie.
Door de ontwikkeling van een kader voor kwaliteitsmanagement en de verdere automatisering
van werkprocessen en rapportering wil de VGC-administratie verder werken aan een proces van
KWALITEITSGERICHT PROFESSIONALISEREN (4).
De VGC werkt aan een arbeidscontext waar het AANGENAAM EN BOEIEND WERKEN (5) is voor
haar medewerkers. Dat doen we met een personeelsbeleid dat aandacht heeft voor vorming en
persoonlijke ontwikkeling en voor een goede balans tussen werk en privé. Verder streven we naar
een divers personeelsbestand dat een afspiegeling is van de context waarbinnen en waarvoor VGC
werkt. De voorstellen tot loopbaanmogelijkheden voor het personeel zijn klaar, net als het nieuwe
personeelsplan. Daarmee wil de VGC een antwoord bieden op de bekommernissen die leven bij het
personeel.

SD 1 Versterken van de betrokkenheid en de participatie van werkveld en
burgers
acties

planning

OD 1.1 Onderzoeken en implementeren van vernieuwende vormen van inspraak en
participatie
Uitwerken van een visie over inspraak en
participatie op maat van de VGC

eerste kwartaal 2014 - vierde kwartaal 2014 continu

OD 1.2 Heroriënteren van de werking van de adviesraden
Evalueren van de huidige werking van
adviesraden
Voorbereiden van een nieuwe beleidsvisie en
een nieuw beleidskader over advisering waarin
de rol en de positionering van de adviesraden
worden uitgeklaard

vierde kwartaal 2014–vierde kwartaal 2015
vierde kwartaal 2014–vierde kwartaal 2015

SD 2 Verder bouwen aan een op expertise gebaseerd beleid
acties

planning

OD 2.1 Verdieping van het Meet- en weetplatform
Gezamenlijke monitoring van kennis- en
informatiebehoeften en van het stedelijke
werkveld
Het uitwerken van organisatiebrede
beleidsrelevante omgevingsanalyses

continu

continu vanaf eerste kwartaal 2014

Ontwikkelen en implementeren van een
eerste kwartaal 2014
methodologie voor de ontsluiting van
beschikbare informatie binnen en buiten de
VGC-administratie
Versterken en structureel verankeren van data- continu
en informatieuitwisseling met externe partners
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OD 2.2 Heroriëntatie van de Meet- en weetcel
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SD 3 Transversaal werken aan een gemeenschapsproject in de stad
acties

planning

OD 3.1 Uitwerking van een kader voor strategische beleidsplanning
Onderzoek van de mogelijkheden en
modaliteiten rond de invoering van een
strategisch meerjarenplan in samenwerking
met de Vlaamse Gemeenschap
OD3.2

afhankelijk van de uitkomst van het
kerntakendebat en de samenwerking met de
Vlaamse Gemeenschap, 2 jaar vanaf opstart

Evaluatie en vernieuwing van de transversale samenwerkingskaders

Globale evaluatie van de huidige transversale
werk- en overlegvormen
Inventarisatie van de inhoudelijke en
methodische pistes rond transversaal
samenwerken in functie van een vernieuwde
beleidsvisie op transversaal werken

derde kwartaal 2013–derde kwartaal 2015
vierde kwartaal 2013 – vierde kwartaal 2014

OD 3.3 Verdere verkenning van methodieken en pistes om infrastructuur zo effectief
mogelijk in te zetten binnen een breed stedelijk beleid
Verkenning van methodieken en pistes

continu vanaf eerste kwartaal 2014

OD 3.4 Samenwerking met andere overheden verdiepen
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Verdiepen en verder uitbouwen van contacten
en samenwerking met andere overheden:
lokale besturen en OCMW’s, COCOF en GGC,
provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse steden
Traject ontwikkelen rond Europese
projectontwikkeling
Mogelijkheden onderzoeken om
gemeenschapsinitiatieven in te bedden in
stedelijke ontwikkelingsplannen van gewesten
en gemeenten
Afspraken Task Force Brussel omzetten in
beleid
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continu

continu vanaf eerste kwartaal 2014
continu

continu (in functie van uitkomst
kerntakendebat)

SD 4 Het imago van het Nederlandstalig netwerk versterken
acties

planning

OD 4.1 Meten en evalueren van de eigen communicatie van de VGC
Documenteren en evalueren van de
communicatiestrategie van de VGC
Opzetten van een stroom van overzichtelijke
feiten en cijfers over de eigen communicatie
van de VGC

tweede en derde kwartaal 2014–continu
eerste kwartaal 2015–continu

OD 4.2 Opzetten van een traject voor de invoering van een merkenbeleid voor de VGC
Bouwen aan een merkenbeleid voor het
kwaliteitsvolle Nederlandstalige aanbod en
netwerk in Brussel. Daarvoor onderzoekt de
VGC samenwerkingsmogelijkheden.

continu vanaf vierde kwartaal 2013, zichtbare
realisaties vanaf eerste kwartaal 2014

OD 4.3 Versterken van de externe VGC-communicatie
Samenwerking opzetten met Muntpunt om
afstemming en complementariteit in het
Brusselse informatielandschap te stimuleren
Verdere invoering van de principes van
doelgroepencommunicatie
Vernieuwing en opvolging van de portaalsites

continu

laatste kwartaal 2014
continu vanaf derde kwartaal 2013

SD 5 Het Nederlands als verbindingstaal in taaldiversiteit uitdragen
acties

planning

OD 5.1 Het Brusselse middenveld ondersteunen in een gericht taalbeleid
continu vanaf derde kwartaal 2013
vierde kwartaal 2013–vierde kwartaal 2014

continu

EXE CUTI VE SUMM ARY / OVERZI CH T EN PL ANNIN G

Uitbreiden van de communicatie zodat de
VGC het volledige doelpubliek bereikt
Verfijnen en concretiseren van de visietekst
in functie van de specificiteit van de
verschillende VGC-sectoren
De VGC ondersteunt organisaties en
initiatieven bij de uitwerking van hun
taalbeleid
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SD 6 Optimaliseren van de werkprocessen
acties

planning

OD 6.1 Digitaliseren van de subsidieprocedure
Opstart van een project voor de
automatisering van de instroom van
subsidieaanvragen

analysefase: derde kwartaal 2013–eerste
kwartaal 2014, digitaliseringsproject: tweede
kwartaal 2014 - vierde kwartaal 2015

OD 6.2 Voltooien van de digitale collegeprocedure
Project opzetten rond doortrekken
digitalisering collegeprocedure

eerste kwartaal 2015

OD 6.3 Uitbouw van digitale archivering
Verkenning van de
samenwerkingsmogelijkheden met partners
voor competentieontwikkeling en technische
ontwikkeling van aangepaste instrumenten
voor een duurzaam digitaal archiefbeheer
Uitwerken van een beleidsplan rond digitale
duurzaamheid

verkenning samenwerkingsmogelijkheden:
derde en vierde kwartaal 2013, looptijd
project: tweede kwartaal 2014–derde kwartaal
2016
vierde kwartaal 2014

OD 6.4 Optimaliseren van de begrotingscyclus en het investeringsplan
Verfijnen van de doelstellingenbegroting

initiële begroting 2014, volledige begroting
2015
begroting 2015 (legislatuur 2014-2019)

Invoeren van een verder uitgewerkte
meerjarenbegroting
Onderzoek van de mogelijkheden om
begroting 2015
de begroting en de begrotingsartikels te
vereenvoudigen
Verfijning van de opmaak en opvolging van het continu
investeringsplan
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OD 6.5 Implementeren van een gecentraliseerd aankoopbeheer
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Organisatie van de Aankoopdienst en interne
communicatie over de dienstverlening

continu vanaf vierde kwartaal 2013

OD 6.6 Implementeren van een nieuwe delegatieregeling voor de administratie
Uitwerken van een nieuwe delegatieregeling
voor de administratie

laatste kwartaal 2013–laatste kwartaal 2014

acties

planning

OD 6.7 Optimaliseren van het logistiek beheer
Creatie en implementatie van een afgelijnd
werkingskader voor de activiteiten van Facility
Logistiek
Rationalisatie van het wagenpark

derde kwartaal 2013–eerste kwartaal 2014

vierde kwartaal 2013–eerste kwartaal 2014

Automatisering van het stockbeheer en de
derde – vierde kwartaal 2013
uitleendienst
Voorbereiden en implementeren van
vanaf derde kwartaal 2014
besluitvorming rond de huisvesting van Facility
Logistiek
OD 6.8 Inzetten op administratiehuis Renaissance als open huis
continu

continu vanaf vierde kwartaal 2013
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Uitbouwen en professionaliseren van
de technische ondersteuning en de
werkinstrumenten voor het fysieke en
telefonische onthaal
Openstellen voor externe gebruikers en
bezoekers
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SD 7 Optimaliseren van de omgang met data en informatie
acties

planning

OD 7.1 Het opzetten van een geïntegreerd informatie- en databeheer
Analyse van de afstemming van het IT2014
landschap op de organisatiedoelstellingen van
de VGC
Opzetten van een platform voor informatieOpstart: eerste kwartaal 2014
en databeheer
Uitwerken van de projecten en voorstellen in
continu
het verlengde van de studie over de ontsluiting
van informatie binnen de VGC
OD 7.2 Informatiedoorstroming optimaliseren
Intranet vernieuwen en openstellen voor alle
onderdelen van de VGC-administratie
Uitbreiding thinclient-systeem

eerste kwartaal 2015

Ontwikkelen en implementeren van
een afsprakenkader voor het beheren en
raadplegen van informatie binnen de VGCadministratie
Samenwerking tussen ondersteunende en
beleidsdirecties versterken
Juridisch kader (model/werkwijze) over
openbaarheid van bestuur en archiefwerking
voor de VGC uitwerken en implementeren

vierde kwartaal 2014

eerste tot vierde kwartaal 2015

continu vanaf eerste kwartaal 2014
vierde kwartaal 2014
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OD 7.3 Rapportering als basis van een duurzaam beheer van middelen
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Faciliteren van rapportering en verhogen van
de mogelijkheden van rapportering uit de
financiële systemen
Realiseren van een set kengetallen die, op
basis van EPM, de orders en de betalingsflow
weergeeft, op een gestandaardiseerde manier
Invoeren van analytische boekhouding

eerste kwartaal 2014

eerste kwartaal 2014

tweede kwartaal 2015

SD 8 Structureel streven naar verbetering van de organisatie
acties

planning

OD 8.1 Invoeren van kwaliteitsmanagement
Uitwerking van een kader voor
kwaliteitsmanagement
Opstart van een programma rond
kwaliteitsmanagement in de VGCadministratie

derde kwartaal 2014
continu vanaf eerste kwartaal 2015

OD 8.2 Opzetten van een kader voor de opvolging van management- en operationele
plannen binnen de VGC-administratie
eerste kwartaal 2014–derde kwartaal 2015

vierde kwartaal 2015
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Ontwikkelen van een kader voor de opvolging
van management- en operationele plannen
binnen de VGC
Evaluatie en bijsturing van dit managementen operationeel plan volgens het ontwikkelde
kader na 2 jaar
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SD 9 Tevreden werknemers in een efficiënte organisatie
acties

planning

OD 9.1 Uitvoering van de beleidsmaatregelen rond personeel
Uitvoering en implementatie van de
personeelsgerelateerde beleidsmaatregelen
Implementatie van het personeelsplan

continu vanaf vierde kwartaal 2013
continu vanaf derde kwartaal 2013

OD 9.2 Gemotiveerde en betrokken personeelsleden
Uitwerken van een kader voor de individuele
eerste kwartaal 2014–eerste kwartaal 2017
loopbaanbegeleiding van alle personeelsleden
Aanpassen van de functiebeschrijvingen en
continu
werkafspraken
Opvolgen en uitbreiden van het integratietraject continu vanaf derde kwartaal 2013, peter/
voor nieuwe personeelsleden zoals uitgewerkt in meterschap: eerste kwartaal 2014
het groeidiversiteitsplan, met inbegrip van de rol
van peter/meterschap
Evalueren van het thuiswerken
eerste kwartaal 2014
Initiatieven rond betrokkenheid op Brussel

eerste kwartaal 2016

continu
Analyse van de aandachtspunten i.v.m. de
arbeidsomstandigheden in de gebouwen
van de VGC door de directie Gebouwen en
Patrimonium en Preventiedienst. Uitwerken van
verbeteringen.
Opvolging van de resultaten van de
opvolging: continu, tweejaarlijkse enquête: 2014,
tevredenheidsenquête van 2012 en uitvoeren 2016, 2018
van een nieuwe tevredenheidsenquête in 2014
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OD 9.3 De VGC stimuleert diversiteit in de personeelsbezetting
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Voortbouwen aan een registratiesysteem voor
gegevens in verband met diversiteit
Kansengroepen werven

continu
continu vanaf derde kwartaal 2013

OD 9.4 Vorm geven aan het integriteitsbeleid
Risicoanalyse

derde kwartaal 2014

Formuleren van richtlijnen voor concrete
integriteitsvraagstukken

continu, uitwerking van de bevindingen uit de
risicoanalyse: continu vanaf vierde kwartaal
2014

P RIO RITAI RE D OELSTELLI NG EN 201 4-201 5

P R IO R ITA IRE
D OELST ELLIN GEN
2014-2015
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Prioritaire doelstellingen 2014-2015
OD 1.1
Onderzoeken en implementeren van vernieuwende vormen van inspraak en
participatie
De VGC wil de dynamiek, de kennis en de expertise uit het rijk geschakeerde werkveld een
belangrijke rol geven in het proces van beleidsvoering. Daarnaast wil de VGC de gebruikers van haar
dienstverlening en in brede zin ook de burgers beter betrekken bij het VGC-beleid.
Werk maken van inspraak en participatie vraagt een weloverwogen aanpak. Die moet afgestemd zijn
op de schaalgrootte en de actieradius van de VGC. De beoogde finaliteit moet bovendien duidelijk
afgebakend worden: inbreng van expertise of nieuwe inzichten, bewustwording, verhogen van het
draagvlak, advisering …

OD 3.2
Evaluatie en vernieuwing van de transversale samenwerkingskaders
Transversaal werken vertrekt vanuit de vaststelling dat maatschappelijke uitdagingen en kansen
mensen raken over beleidsdomeinen en overheden heen. Alleen door expertise en middelen te
bundelen, binnen en tussen instellingen, kunnen de Brusselse overheden een antwoord bieden op de
maatschappelijke uitdagingen en maximaal inzetten op de grootstedelijke kansen.
De VGC blijft zoeken naar vernieuwende en kwaliteitsvolle manieren om transversaal samen te
werken rond maatschappelijke uitdagingen.

OD 4.2
Opzetten van een traject voor de invoering van een merkenbeleid voor de VGC
Momenteel bestaan er allerhande visuele identiteiten, logo’s en stijlelementen op de
communicatiedragers van het (Vlaams-)Brusselse netwerk van overheden en organisaties.
Een gecoördineerd beleid is noodzakelijk om de effectiviteit van communicatie te blijven garanderen.
De VGC bouwt een merkenbeleid op rond de ‘N’, als symbool voor het kwaliteitsvolle
Nederlandstalige aanbod en netwerk in Brussel. Daarvoor onderzoeken we
samenwerkingsmogelijkheden met de Vlaamse overheid en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

PR IORI TAIRE DO ELSTELLINGEN 20 14-20 15

OD 6.1
Digitaliseren van de subsidieprocedure
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De VGC werkt aan een digitalisering van de subsidieprocedure. In de eerste plaats komt er een
geautomatiseerde instroom van subsidieaanvragen. Vandaaruit bouwt de VGC aan de digitalisering
van de volledige procedure tot aan de evaluatie en controle.

OD 6.4
Optimaliseren van de begrotingscyclus en het investeringsplan
De begroting wordt verder uitgebouwd tot een volwaardig beleids- en beheersinstrument, aangepast
aan de noden van de organisatie. Onder de acties die hiervoor ingezet worden horen een verfijning
van de doelstellingenbegroting, de invoering van een verder uitgewerkte meerjarenbegroting, waarin
beleidsplannen worden vertaald in doelstellingen en hun financiële implicaties, en de verfijning van
de opmaak en de opvolging van het investeringsplan.

OD 6.5
Implementeren van een gecentraliseerd aankoopbeheer
De aankoopdienst bewaakt de gestroomlijnde aankoopprocessen. De samenwerking tussen de
dossierbeheerder, die instaat voor de inhoudelijke opvolging, en de aankopers van de centrale
dienst, met expertise over aankoopprocedures en contractbeheer, zal leiden tot dossiers die zowel
inhoudelijk als formeel sterker staan.

OD 7.1
Het opzetten van een geïntegreerd informatie- en databeheer
Binnen de VGC is werken aan een kwaliteitsvol organisatiebreed data- en informatiebeheer een
prioriteit. Daarbij ligt de focus op de kwaliteit van zowel de aanwezige data en informatie in de
organisatie als die van de processen rond het verzamelen, verwerken en delen ervan. In de komende
periode wordt werk gemaakt van de integratie van de informatiesystemen voor het zakelijk beheer
van de VGC (Planon, Aphrodite, EPM, ECM, PIA…). De kernvraag hierbij is of de VGC zich moet
richten op een afstemming en integratie van het bestaande IT-landschap of de stap moet worden
gezet naar een volledig nieuw geïntegreerd IT-systeem.
Een platform voor informatie- en databeheer brengt expertise samen rond ICT, werkprocessen,
informatiebeheer en rapportering om te zorgen dat de inspanningen in de verschillende domeinen
elkaar versterken, en uiteindelijk, om het data- en informatiebeheer van de VGC zo sterk mogelijk te
laten aansluiten bij de doelen van de organisatie als geheel.

OD 8.2
Opzetten van een kader voor de opvolging van management- en operationele plannen
binnen de VGC-administratie
Om organisatiedoelstellingen te realiseren is het noodzakelijk dat er een uitgewerkt kader bestaat
voor de opvolging ervan. Meten van indicatoren, rapporteren, evalueren en bijsturen zijn onderdelen
van deze opvolging. Deze doelstelling beoogt de ontwikkeling van een fijnmazige en consequente
opvolging van organisatiedoelstellingen binnen de VGC.

OD 9.1
Uitvoering van de beleidsmaatregelen rond personeel
In de eerste jaarhelft van 2013 werd, samen met de sociale partners en in overleg met het beleid,
intensief gewerkt aan alle personeelsgerelateerde materies die de voorbije jaren aan bod zijn
gekomen.
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Verder wordt er ook een nieuw personeelsplan voor de administratie en de instellingen opgesteld en
geïmplementeerd.
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Communicatieplan:
Het management- en operationeel plan wordt in eerste instantie ter goedkeuring voorgelegd aan het
College. Binnen de twee maanden na de indiening moet het College zich erover uitspreken.
Onmiddellijk na goedkeuring door het College wordt het management- en operationeel plan
voorgesteld aan het managementcomité en het Bijzonder Comité. Aansluitend krijgen ook alle
personeelsleden van de VGC-administratie een presentatie van het plan.
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