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1

Algemeen

Inleiding
Dit Management en Operationeel Plan (MOP) van de directie Personeel en HRM 2020-2026 bestaat uit
verschillende delen:
•
•
•
•

In het eerste algemene deel komen de traditionele onderdelen van dergelijke plannen bij de VGC
aan bod.
Vervolgens schetsen we het beleidskader waarin dit MOP past.
In het 3de deel leest u hoe dit MOP tot stand is gekomen. We beschrijven het afgelegde traject
en geven de analyses voor extra achtergrondinformatie.
Het laatste deel van dit MOP bevat de visie en de krachtlijnen van de directie Personeel en HRM.
U leest welke strategische doelstellingen we vooropstellen en hoe deze verder ondersteund worden door operationele doelstellingen en specifieke projecten.

Dankwoord
Hierbij willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit MOP. Alle mandaathouders en hun medewerkers die tijd hebben gemaakt om onze vragen te beantwoorden en te bespreken. Dank ook aan de vakorganisaties voor hun input.
Ook binnen de directie is er hard gewerkt aan dit plan. Een groep van medewerkers uit de teams deelde hun
ideeën, mening en suggesties. De medewerking van de stafleden is een absolute meerwaarde gebleken. Ten
slotte grote dank aan Véronique Hernet voor haar inzet, efficiëntie en verstandige suggesties.
Op deze manier is het schrijven van dit MOP een fijne verdere reis geworden doorheen de hele VGC.

1.1

Identiteit mandaathouder

Katrin Naert werd vanaf 1 mei 2020 aangesteld als directeur Personeel en
HRM (collegebesluit nr. 20192020-0550 van 24 februari 2020).

1.2

De opdracht van de mandaathouder

Het functieprofiel directeur Personeel en HRM zoals opgenomen in bijlage 2 van het
Collegebesluit nr. 20192020-0121 van 26-09-2019 omvat volgende opdrachten.

1.

Generieke opdrachten en competenties van de mandaathouder

De mandaathouders zijn het gezicht en aanspreekpunt van de administratie van de VGC voor de v erschillende
stakeholders, zowel intern als extern. Met het voltallige managementcomité, onder c oördinatie van de leidend
ambtenaar, dragen zij de missie en visie van de VGC uit. Ze staan in voor de operationalisering ervan binnen
hun mandaat. Zoals voor alle personeelsleden van de VGC wordt van de mandaathouders verwacht dat ze bij
het uitoefenen van hun functie blijk geven van de waardegebonden competenties van de VGC:
•
•
•

dienstbaar zijn;
integer handelen;
betrokken zijn.
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De mandaathouder formuleert een visie over hoe zijn/haar specifieke domein een meerwaarde kan betekenen
voor de VGC als dynamische overheidsorganisatie binnen de grootstedelijke context van Brussel. De beleidsdoelstellingen van het College vormen hierbij het uitgangspunt. Hij/zij volgt maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de voet, met bijzondere aandacht voor innovaties, en gaat een permanente dialoog
aan met interne en externe stakeholders. De mandaathouder voert een permanente dialoog met het beleid
over de realisatie van doelstellingen en monitort de resultaten op basis van indicatoren. Op basis hiervan
worden de geformuleerde doelstellingen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
Op basis van deze opdrachten dient een mandaathouder over de volgende niveaugebonden competenties
te beschikken:
•
•
•
•
•
•

2.

samenwerken;
visie ontwikkelen;
initiatief nemen /innovatief zijn;
handelen;
plannen en organiseren;
medewerkers aansturen, ontwikkelen en motiveren.

Specifieke opdrachten en competenties van de directeur Personeel
en HRM:
•
•
•
•
•
•
•
•

een duurzaam en zorgzaam personeelsbeleid kunnen ontwikkelen en implementeren;
verantwoordelijk zijn voor een sluitende personeelsadministratie;
opstellen van het personeelsbudget;
flexibel en soepel kunnen inspelen op vragen inzake wervingen;
zorgen voor een efficiënte organisatie van personeelsbewegingen;
het ontwikkelen en implementeren van een actieplan rond diversiteit;
het hebben van een visie over ziekteverzuim, personeelsontwikkeling en kennismanagement;
het aansturen, coachen en motiveren van een team (ongeveer 40 medewerkers).

Op basis van deze specifieke opdrachten dient de mandaathouder over de volgende functiegebonden
competenties te beschikken:
Kennis en ervaring op strategisch niveau (beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering) op het vlak van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

werving en selectie;
personeelsontwikkeling inclusief loopbaanbeleid;
optimalisering personeelsprocessen;
diversiteitsbeleid;
kennismanagement;
sociale relaties;
welzijnsbeleid;
verzuimbeleid;
performantiebeleid;
personeelsplanning;
overheidsmanagement.
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1.3

Periode

Dit managementplan geldt voor de duur van het mandaat, 1 mei 2020 tot 1 mei 2026.

Kanttekening
De start van dit mandaat viel samen met de laatste weken van de 1ste lockdown van 2020, in het midden van
de coronacrisis dus. In deze omstandigheden is het heel moeilijk om dit mandaat op te nemen. De personeels
dienst is namelijk bij uitstek één van de diensten die betrokken is bij heel wat corona-vragen: van corona-
ouderschapsverloven, allerlei vragen over attesten tot digitale versies uitwerken van wervingsprocedures en
opleidingen.
Het vele thuiswerken heeft er echter ook voor gezorgd dat het veel moeilijker was om een zicht te krijgen op
de directie, haar medewerkers en de interne en externe werking. Daarom heeft Katrin Naert de eerste 2 maanden veel tijd gemaakt om met de meer dan 40 medewerkers een persoonlijk gesprek te voeren.
Daarbij stelde ze ook altijd dezelfde 2 vragen: ‘Wat heb je gemist in de 2 jaar zonder een eigen directeur?’,
‘Wat heb je niet gemist in deze periode?’. De antwoorden waren merkwaardig eensgezind. Iedereen vond
dat ze met zijn allen hun best hadden gedaan om zo goed mogelijk verder te werken. maar het was eerder
in een overlevingsmodus. De boot is blijven varen maar quasi iedereen had in die 2 jaar een echte kapitein
gemist. Iemand die de koers uitzette en de bemanning echt onder de vleugels nam. Het is wel belangrijk om
op te merken dat de extra inspanningen die sommigen hebben geleverd om het langdurig ontbreken van de
directeur op te vangen, erg gewaardeerd werden.
Door de corona-crisis was ook het kennismaken met de andere mandaathouders, directies en entiteiten heel
wat moeilijker.
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2

Beleidskader

De missie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het bestuursakkoord ‘Brussel is wat we delen’ en de
strategische meerjarenplanning vormen het beleidskader van dit managementplan.

2.1

Missie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie vormt de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig
perspectief geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie vanuit haar institutionele positionering vorm aan
bevoegdheden op het vlak van cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de levenskwaliteit in de stad op verschillende vlakken verhogen.
Daarom ontwikkelt en ondersteunt ze een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op
alle terreinen van haar bevoegdheden. Zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook bepaalde doelgroepen
nieuwe kansen bieden.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is assertief, open en zelfverzekerd. Ze is duidelijk aanwezig in
het B
 russels Hoofdstedelijk Gewest en bouwt de stad mee uit. Als overheid stelt ze zich fundamenteel
communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienst
verlenend en innoverend op.

2.2

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord 2019-2024 ‘Brussel is wat
we delen’ worden burgers, ambtenaren en politiek
gezien als elkaars partners die samen bouwen aan
Brussel. Dankzij onze g
 emotiveerde en c ompetente
ambtenaren kunnen we onze ambitieuze doelstellingen waarmaken. Openheid en dialoog,
vertrouwen en autonomie zijn onze uitgangs
punten.

Management en operationeel plan 2020-2026 - Directie Personeel & HRM I 9

De belangrijkste accenten binnen het thema personeel (p44 en 48-49) in het bestuursakkoord zijn:
•

De constructieve wil en houding om samen te werken die gebaseerd is op wederzijds respect en
elkaars rol en verantwoordelijkheid.

•

Het voeren van een actief diversiteitsbeleid zodat het VGC-personeel een afspiegeling vormt van
de Brusselse leefwereld en arbeidsmarkt. De VGC werkt drempels verder weg met een actief en
gediversifieerd wervingsbeleid.

•

Het HR-beleid is gericht op motivatie, welbevinden, welzijn en betrokkenheid. Gemotiveerde,
gelukkige personeelsleden garanderen een professionele dienstverlening. Met behulp van
tevredenheidsmetingen bij het personeel en interne en/of externe gebruikersbevragingen kunnen
de nodige bijsturingen aan het licht worden gebracht.

•

Voor de periode 2021-2025 werkt de VGC samen met de medewerkers en de syndicale partners
een nieuw personeelsplan uit. Er moet nagegaan worden of en hoe het bestaande organogram
met bijhorende functiebeschrijvingen en taakopdrachten moet worden herschikt en/of e ventueel
aangevuld. Het personeelsplan moet budgettair beheersbaar zijn. Binnen de goedgekeurde
budgettaire enveloppes krijgen de directies het mandaat om flexibel te b
 eslissen over het openstellen van vacante plaatsen, aanstellingen en vervangingen. Ter opvolging worden de nodige
registratiesystemen opgezet.
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2.3

Strategische meerjarenplanning

Alles wat deze directie doet, doet ze om ervoor te zorgen dat de VGC haar organisatiedoelstellingen kan
behalen. In het Strategisch Meerjarenplan wil dit enerzijds zeggen dat we als ondersteunende dienst een
bijdrage kunnen leveren aan elke doelstelling die erin is opgenomen. We werven aan, betalen, zorgen voor
onze medewerkers. We ondersteunen hen verder in hun ontwikkeling zodat ze zich ten volle kunnen inzetten.
Anderzijds vinden we in de 7de strategische doelstelling van ons Strategisch Meerjarenplan duidelijkere
verwijzingen naar de opdrachten van de directie Personeel & HRM: “7.2. Ons personeels- en HRM-beleid is de
hefboom voor zowel een uitstekende dienstverlening als voor het werkgeluk van onze medewerkers”.
De onderliggende actieplannen willen we gebruiken als structuur voor dit deel van het MOP. We putten er
onze strategische en operationele doelstellingen uit en vertalen deze in acties.
7.2.1.

We treden naar buiten als een aantrekkelijke werkgever door een gevarieerd en concurrentieel
verloningspakket te combineren met work-life balance mogelijkheden en voldoende groei
kansen.

7.2.2. We trekken voldoende en diverse talenten aan en verbinden die met onze organisatie.
We vervullen een voorbeeldfunctie rond brede diversiteit en we realiseren een inclusieve en
diversiteitsbewuste organisatiecultuur.
7.2.3. Organisatieonderdelen kunnen rekenen op een professionele ondersteuning bij al hun
personeelsprocessen van rekrutering over personeelsplanning tot en met exitgesprekken. We
maken de processen helder en efficiënt via aangepaste digitale tools.
7.2.4. We ontzorgen de medewerkers en leidinggevenden door een vlotte, professionele, gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening uit te bouwen, met speciale aandacht voor meer
kwetsbare collega’s.
7.2.5. Onze manier van evalueren is waarderend en resultaatsgericht en werkt daardoor motiverend.
7.2.6. We investeren in de toekomst van de medewerkers en van de organisatie door opleiding en
een ontwikkelplan aan te bieden. We werken aan competentieontwikkeling via coaching,
training, bijscholing, e-leren en leren op de werkvloer zelf. We voeren een personeels- en
HRM-beleid dat de instroom en de doorstroom van diverse talenten stimuleert.
Alvorens hier dieper op in te gaan, beschrijven we het traject en een analyse die voorafgingen aan het
opstellen van het MOP en formuleren we onze visie op een aantal belangrijke thema’s.
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3

Traject en Analyse

3.1

Traject

Binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie hechten we veel belang aan participatie. De doelstellingen die in
een volgend hoofdstuk aan bod komen, zijn dan ook niet zomaar uit de lucht gegrepen. In de voorbereiding
van het Management en Operationeel Plan liepen we een participatief traject. We bevroegen daarom mandaathouders, de vakorganisaties, de personeelsleden van de directie Personeel en HRM en een kleine steekproef
van het VGC-personeel. Op deze manier kregen we zicht op hoe deze partners de werking van de directie
Personeel en HRM en het ruimer HR-beleid binnen de VGC ervaren.
Aan de mandaathouders, vakorganisaties en personeelsleden van de directie legden we volgende vragen voor
die nadien in een overleg werden besproken:
•
•
•
•
•

Wat doet de directie PHRM al goed en moeten we zeker blijven doen?
Wat doen we, maar zou beter kunnen?
Wat doen we, dat we eigenlijk niet zouden moeten doen?
Wat doen we momenteel niet en moeten we wel doen?
Wat kan de directie Personeel en HRM voor leidinggevenden / personeelsleden verder nog
betekenen?

Daarnaast werden 17 personeelsleden – van verschillende niveaus en verspreid tewerkgesteld over de VGC-
administratie – telefonisch bevraagd over de werking, dienstverlening en informatieontsluiting van de directie
Personeel en HRM.
Met de medewerkers van de directie hebben we vervolgens deze input geanalyseerd en gestructureerd.
De vertaling hiervan is terug te vinden op 2 vlakken:
•
•

Concrete vragen, wensen en zelfs dromen hebben we uitgekristalliseerd in operationele doel
stellingen en acties.
Onze vele gesprekspartners gaven echter ook heel wat feedback over de manier waarop de
directie haar werk doet. Daaruit zijn de krachtlijnen van dit MOP geboren.
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3.2

Analyse

3.2.1

SWOT-analyse

De resultaten van de bevragingen uit het participatief traject zijn hieronder samengevat.
Sterktes
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Leidinggevenden krijgen persoonlijke ondersteuning op vlak van ziektebeheer, vormingen,
dossierbeheer, selecties.
Nieuwe personeelsleden worden goed onthaald
en krijgen duidelijke informatie.
De loonuitbetalingen gebeuren tijdig en correct,
ook in moeilijke omstandigheden.
Het aanbod van het Sociaal Fonds is ruim.
Het vormingsaanbod is stevig en wordt erg
gewaardeerd. Personeelsleden hebben het gevoel dat ze ook echt opleidingen mogen volgen.
De financiële monitoring is verbeterd.
De dienst dossierbeheer is een betrouwbare s peler. Vragen worden goed en tijdig
beantwoord. Personeelsleden zijn tevreden over
de dienstverlening.
De directie Personeel en HRM geeft om
de personeelsleden. Re-integratietrajecten
worden goed opgevolgd. Personeelsleden met
functioneringsmoeilijkheden kunnen coaching
krijgen.
De directie Personeel en HRM is stressbestendig
en veerkrachtig.
VGC als werkgever geeft kansen aan jonge
mensen om te leren en ervaring op te doen.

Zwaktes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Processen en procedures zijn vaak niet
transparant en niet efficiënt. Verdere
digitalisering is nodig.
De administratieve opvolging is zwaar en log en
wordt onvoldoende in vraag gesteld.
Regels maken op basis van excessen die zich
eens voordoen.
Regels soms boven de mensen stellen.
Een te algemeen en vrijblijvend vormingsaanbod aanbieden. Sommige personeelsleden
volgen te veel vormingen.
De VGC neemt vaak beslissingen vanuit een
politieke verdeelsleutel.
De vele personeelsinformatie op het intranet
wordt te weinig geraadpleegd.
Binnen de directie PHRM zijn er weinig doorgroeimogelijkheden.
HR-initiatieven raken na verloop van tijd op de
achtergrond door de workload aan dagelijkse
taken.
Het onderwijzend personeel niet vergeten bij
het uitwerken van beleid of financiële tegemoetkomingen.
De doorlooptijd om functie vacant te verklaren is lang en er zijn vele hindernissen (Maco,
precollege).
Omslachtige evaluatieprocedure. Leiding
gevenden vinden vooral de administratie errond
tijdrovend. Sommige personeelsleden staan
huiverachtig tegenover het evaluatiegesprek.
Sommige personeelsleden hebben moeite om
de juiste personeelsinformatie op het intranet
terug te vinden. Ze vinden een rechtstreeks
contact makkelijker.
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Opportuniteiten
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bedreigingen

Meer aandacht geven aan eindeloopbaan en
daar budget voor voorzien: pensioneringen,
personeelsleden wiens tijdelijk contract
afloopt, …
Monitoren van het personeelsverloop.
Automatisch toekennen van toelages van het
Sociaal Fonds waar dat mogelijk is.
Samenwerken met andere diensten om HR-
beleid uit te werken.
Coaching geven van zodra er problemen worden gesignaleerd (eindbeoordeling ‘onvoldoende met opmerkingen’).
Leerplatform uitbouwen: volgen van opleiding
soms verplichten, soms beperken, maar vooral
prikkelen.
Kennisdelen / Ervaring delen: zowel binnen de
directie PHRM als over de VGC-diensten heen.
Intranet opsplitsen volgens de noden van leiding
gevenden en de noden van personeelsleden.
Ondersteuning bieden aan leidinggevenden:
zowel op vlak van opleiding, als kennisdeling,
als dashboards met informatie over het eigen
personeelsbestand.
Een goed evenwicht uitbouwen tussen
personeelsadministratie en HR-beleid.
Strategische personeelsplanning uitwerken:
vertrekken vanuit de noden, maar ook durven
bespreken van de overschotten.

3.2.2

•
•
•
•

De preventiedienst van de VGC is o
 nvoldoende
uitgebouwd, waardoor sommige van hun
opdrachten bij de directie PHRM terecht komen.
Het monitoren van het begrotingsbudget op
maandbasis is geen evidentie omwille van
beslissingen over ‘niet uitgaves’.
Te veel werken vanuit afzonderlijke silo’s, ook
binnen de directie Personeel en HRM. Er is nood
aan een gemeenschappelijke bedrijfscultuur.
Organisatieontwikkeling is geen exclusieve
opdracht voor de directie Personeel en HRM.
Het is een transversale opdracht die strategisch
beter gepositioneerd wordt onder de diensten
van de leidend ambtenaar.

Omgevingsanalyse

Een Management- en Operationeel plan moet
uiteraard ook rekening houden met de context en
omgeving waarin het geïmplementeerd zal worden.
Enerzijds is er de interne omgeving, de directie
Personeel en HRM binnen de administratie van de
VGC en anderzijds is er de externe omgeving, de
ruimere context van het werken in een grootstedelijke omgeving.

De interne omgeving
De directie Personeel en HRM bevindt zich in het
organisatieorganogram van de VGC-administratie
op het niveau van de managementondersteuning.
We bieden ondersteuning op vlak van HR-beleid,
personeels- en loonadministratie voor diverse groepen van personeelsleden.
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Organogram directie Personeel en HRM
Op de directie Personeel en HRM werken 44 personeelsleden (40,5 VTE). 29 personeelsleden zijn betrokken bij
de personeelsadministratie en het personeelsbeleid. De overige 15 personeelsleden zijn onthaal- of facility
medewerker (10) of werken in de vervangingspool (5).
De huidige organisatiestructuur bestaat uit verschillende diensten die zich gespecialiseerd hebben in één of
meerdere opdrachten.

Directie
secretariaat

Directeur

Werving en
selectie

Vervangingspool

Diversiteit

PL met
administratief
statuut

Dossierbeheer

PL met
onderwijzend
statuut

Staf

Ziekte en
afwezigheden

Pensioenen

Sociale Dienst /
Sociaal Fonds

Verloning en
personeels
budgettering

Onthaal en
facilityteam

Brugfunctie GC

Leren en
ontwikkelen

Uit de SWOT-analyse blijkt dat er veel vragen zijn over de positionering van het onthaalteam onder de directie
Personeel en HRM. Het onthaalteam neemt naast het onthaal in het Renaissancegebouw ook nog andere
faciliterende taken op zoals vervoer, aankopen, postbedeling, … Het onderzoek naar een betere en coherentere
organisatiestructuur tussen directie Personeel en HRM en andere organisatieonderdelen diensten is opgenomen in project 30 (zie verder bij operationele doelstelling 13).
De SWOT-analyse gaf nog een ander aandachtspunt weer, namelijk de versnippering in de uitvoering van opdrachten en het teveel werken vanuit afzonderlijke silo’s binnen de directie Personeel en HRM.
Via verschillende projecten willen we werken aan een efficiëntere teamstructuur en de vereenvoudiging van
procedures binnen de directie Personeel en HRM.
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Werking en dienstverlening
Nu ligt de focus van de werking en dienstverlening bij de groep van personeelsleden die de rechtspositie
regeling van het personeel van de VGC-administratie volgen. Uit de SWOT-analyse blijkt dat er nood is aan het
uitbreiden van de focus zodat ook de personeelsleden met onderwijsstatuut in de scope van de HR-werking
worden opgenomen.
De personeelsaantallen binnen deze groep zijn gedurende de laatste jaren geëvolueerd. We zien een duidelijke
toename in het aantal VTE voor de beleidsondersteunende directies ten opzicht van een dalend aantal VTE
voor de managementondersteunende diensten van de leidend ambtenaar en de ondersteunende directies.
evolutie in aantal VTE
600,00
502,14

486,43

500,00

444,39

399,97

400,00
300,00
200,00

179,92

153,99

148,87

131,15

100,00
0,00
2014

2009

2004

2019

■ ondersteunende directies + DLA ■ beleidsdirecties

Aantal VTE in beleidsdirecties stijgt, aantal VTE in ondersteunende directies daalt. Het jaar 2009 is atypisch.

aantal PL ondersteuning tegenover
aantal PL beleid

2004

2009

2014

2019

39%

37%

34%

26%

Afname in de verhouding ondersteunend personeel tegenover beleidspersoneel.
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Het personeelsbestand van de VGC in enkele cijfers
personeelsaantallen december 2020

517
onderwijzend personeel
415,44

717
personeel kernadministratie en entiteiten
633,92

■ aantal personen ■ VTE

De VGC stelt personeel te werk in de kernadministratie en entiteiten maar ook binnen de VGC-onderwijs
instellingen. De personeelsleden van de kernadministratie en entiteiten volgen de rechtspositieregeling van het
personeel van de VGC-administratie. Het basisstatuut van het onderwijzend personeel volgt het decreet van
27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en
de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
woonplaats van de personeelsleden

onderwijzend personeel

7,54%

92,46%

personeel kernadministratie + entiteiten

41,42%

58,58%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

■ Brussels hoofdstedelijk gewest ■ Vlaams gewest of ander

Een minderheid van het onderwijzend personeel woont in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Bij het personeel
met een VGC-statuut zien we een grotere vertegenwoordiging van bewoners uit het Brussels hoofdstedelijk
gewest.
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Leeftijdspiramide: personeel kernadministratie + entiteiten
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Leeftijdspiramide: onderwijzend personeel
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1
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De gemiddelde leeftijd van het personeel met een VGC-statuut is 44,6 jaar. Bij het onderwijzend personeel ligt
de gemiddelde leeftijd met 38,2 jaar iets lager.
De vrouwelijke populatie is goed tot zelfs oververtegenwoordigd binnen de VGC, zeker bij het onderwijzend
personeel. Dit is op dit ogenblik niet het geval bij de hogere managementfuncties.

1 Personeelsleden die bij de VGC in diensttreden, kunnen op vrijwillige basis gegevens verstrekken over de herkomst van hun ouders of grootouders.
Het cijfer over herkomst is gebaseerd op een combinatie van deze vrijwillige registratie en nationaliteit.
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Personeelsleden met allochtone herkomst
0,7%
1,0%

4,5%
9,5%

■ A ■B ■C ■D

15,6 % van de personeelsleden met VGC-statuut is van allochtone herkomst1. Het merendeel hiervan is tewerkgesteld binnen niveau C en D.

Soort tewerkstelling
13

197
345

158

■ CONTRACTUEEL ■ GESCO ■ MANDATARIS ■ STATUTAIR

Meer dan drie kwart van de personeelsleden met VGC-statuut heeft een contractuele tewerkstelling. Het gaat
hierbij over een gewone of gesubsidieerd contractuele tewerkstelling.
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Detail van contractuele tewerkstelling

bepaalde
duur
42

onbepaalde duur
454

vervanging
23

Het grootste deel van de contractuele personeelsleden heeft een tewerkstelling van onbepaalde duur. 42 personeelsleden hebben een contract van bepaalde duur, in afwachting dat een functie vast kan ingevuld worden
of op financiële middelen die tijdelijk van aard zijn.
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Enkele kerncijfers over de activiteiten van de directie Personeel en HRM.
We geven cijfers over het kalenderjaar 2019 omdat die meer representatief zijn voor de gewone werking.
De cijfers over 2020 zijn vertekend door de coronacrisis.
Werving en selectie
Aantal vacatures
Functiespecifieke vacatures

6

Functiegebonden vacatures

40

Bevordering naar taakverantwoordelijke / aanstelling coördinator

3

Vacatures voor tijdelijke functies

54

Gemiddeld aantal kandidaten
Functiespecifiek examen (aantal is= sterk afhankelijk van de functie.
Onderwijsondersteuner is bv. 37 kandidaten en preventieadviseur bv. 1 kandidaat)

14

Functiegebonden examen

3

Aantal aanwervingen
Statutair

8

Contract onbepaalde duur

25

Gesubsidieerd onbepaalde duur

12

Bevordering

2

Interne mobiliteit

5

Externe mobiliteit

2

Contract bepaalde duur

91

Vervangingscontract

19

GECO vervangingscontract

11

Aantal aanwervingen onderwijzende personeelsleden
(ter info de selecties gebeuren op de school)
Vaste benoemingen

13

Tijdelijke aanstellingen van doorlopende duur

23

Tijdelijke aanstellingen

234

Dispatching vervangingspool
(1 administratieve medewerker en 2 technisch assistenten)
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wekelijks

Personeelsadministratie
verlofdossiers

288

Onbetaald verlof 20 werkdagen per kalenderjaar

58

Onbetaald verlof max. 12 maanden om een functie te vervullen bij een
andere overheidsdienst, in de privésector of als zelfstandige

12

Onbetaald verlof max. 4 jaar (statutair personeel)

1

Politiek verlof

1

Loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof –
medische bijstand

46

Loopbaanonderbreking in het kader van Vlaams zorgkrediet –
medische bijstand

4

Loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof –
ouderschapsverlof

65

Loopbaanonderbreking in het kader van Vlaams zorgkrediet –
ouderschapsverlof

67

Verlof voor deeltijdse prestaties (statutair personeel)

29

Verlof voor deeltijdse prestaties (contractueel personeel)

5

Afwezigheid voor verminderde prestaties (onderwijzend personeel)

50

Verlof verminderde prestaties (onderwijzend statutair personeel)

6

Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (onderwijzend
personeel)

2

uitstroomdossiers

102

Einde contract bepaalde duur of vervangingscontract

56

Vrijwillig ontslag

41

VGC-ontslag

5

Vrijwillig ontslag onderwijzend personeel

13

pensioendossiers

25

Personeelsleden met VGC-statuut

17
(waarvan 3 provinciale)

Onderwijzende personeelsleden

8
(waarvan 7 provinciale)

Zwangerschapsmeldingen

24

Ziektemeldingen

2254

Arbeidsongevallen

61
195

Geneeskundige onderzoeken
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Loon
Totaal aantal uitbetalingen op jaarbasis

19810

lonen

9840

vakantiegeld

820

eindejaarsbonus

820

eindejaarsbonus onderwijs

500

eindejaarstoelage

820

stads- en verhuispremie

370

fietsvergoedingen

840

dienstreizen wagen

1000

dienstreizen openbaar vervoer

800

Externen (speelpleinen, zomerschool, sportlesgevers, aximax,
jobstudenten, sportlesgevers)

4000

Onthaalteam
Onthaal aan de balie van 8u tot 17u
Telefonisch onthaal van 8u tot 17u
Postbehandeling (sortering, frankering, maken van pakketten, verdeling, verzenden van aangevraagde brochures)
Estafette (rondbrengen van documenten tussen verschillende administratiehuizen of kabinetten)
Onderhoud van de keukens (4) vergaderzalen (14) en planten
Uitleendienst laptops / beamers
Reservaties van parkeerplaatsen
Stockbeheer en bestellingen van
• kantoormateriaal
• onderhoudsproducten voor de kuisfirma (wc-papier, handdoekpapier, zeep, …)
• producten voor het onderhoud van de keukens en het servies
• koffie, thee en toebehoren
• gasflessen voor de waterkoelers
Opvolgen van de bestellingen van broodjes.
Coördineren van de Paas- en Sinterklaasattenties
Aanvullen van
• de dispensers voor alcoholgel, handdoekpapier in de keukens….
• papier in de printerlokalen, hulp bij vervangen toners, …
Kredietbeheer voor een aantal betrokken artikelen.
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Personeelszorg
Dossiers van de Sociale Dienst VGC

1435

RE-integratietrajecten

38

Opleiding en ontwikkeling
Klassikale opleidingen

90

Totaal aantal deelnemers

849

Individuele opleidingen

92

Totaal aantal deelnemers

128

Besluitvorming
Collegebesluiten

297

Besluiten gemachtigd ambtenaar

± 1520

De externe omgeving
De Vlaamse Gemeenschapscommissie werkt in een zeer diverse grootstedelijke omgeving.
•
•
•
•
•

•

Van de 1.218.255 Brusselaars heeft 35,3% een vreemde nationaliteit en 72,7% een migratie
achtergrond.
Brussel is het jongste gewest van het land. 11,81% van de Brusselaars is tussen 15 en 24 jaar.
30,5% van de Brusselaars heeft één of meer langdurige ziekten, chronische aandoeningen of
handicaps. Dit cijfer blijkt sterk leeftijdsgebonden. Voor personen tussen 15 en 24 jaar gaat het
over 11,6%, terwijl het voor personen tussen 55 en 64 jaar oploopt tot 45,8%.
Het opleidingsniveau van de Brusselaars varieert sterk. 31,6% van de bevolking ouder dan 25 jaar
heeft hoogstens een diploma van het lager secundair onderwijs. Daarentegen had meer dan
28,8% van de Brusselaars van 25 jaar en meer een diploma hoger onderwijs.
Volgens de laatste Taalbarometer worden in Brussel 104 talen gesproken en gebruikt. 16,3% van
de Brusselaars geeft aan goed of uitstekend Nederlands te spreken. Voor het Nederlands blijkt
dat ongeveer de helft van diegenen die de taal goed tot uitstekend spreken, die van thuis uit
geleerd hebben. Voor de meerderheid is dat wel in combinatie met een andere taal.
In 2019 bedroeg de activiteitsgraad op de Brusselse arbeidsmarkt (werkzoekende of werkende)
65,2%. Het aandeel werkenden op beroepsactieve leeftijd (werkgelegenheidsgraad) was 56,9%,
terwijl het aandeel werklozen 12,7% bedroeg.

Enkele kenmerken van de Brusselse arbeidsmarkt:
• Mannen zijn over het algemeen meer actief op de arbeidsmarkt dan vrouwen.
• De werkloosheidsgraad bij personen met een migratieachtergrond is hoger dan het gewestelijk
gemiddelde. Bovendien zijn personen met een herkomst van buiten de EU vaker laaggeschoold.
• De hoge werkloosheid bij jongeren is opvallend. In 2020 bedroeg die 24,70% voor personen
jonger dan 25 jaar.
• Personen met een beperking zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheidsgraad bedraagt ongeveer de helft van het nationale gemiddelde.
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4

Visie: Ons personeels- en HRM
beleid is de hefboom voor z
 owel
een uitstekende d
 ienstverlening
als voor het werkgeluk van onze
medewerkers.

De titel van dit hoofdstuk ‘Ons personeels- en HRM beleid is de hefboom voor zowel uitstekende dienst
verlening als voor het werkgeluk van onze medewerkers’ is in het Strategisch Meerjarenplan terug te vinden als
actieplan 7.2.
Het zijn de personeelsleden van de VGC die de ambities van het bestuursakkoord en doelstellingen van het
Strategisch Meerjarenplan moeten realiseren. We moeten dus de juiste medewerkers zoeken en ervoor zorgen
dat zij over de juiste kennis, vaardigheden en competenties beschikken om die uitstekende dienstverlening te
leveren. De directie Personeel en HRM kan hen daarbij op verschillende manieren helpen:
•
•

4.1

We ontzorgen onze collega’s op het vlak van personeelsadministratie zodat ze zich maximaal
kunnen toeleggen op hun werk.
Ons aanbod en beleid op het vlak van leren en ontwikkelen zorgt ervoor dat onze collega’s groeien en ontwikkelen om een uitstekende dienstverlening te kunnen leveren2.

Werkgeluk als wetenschappelijk begrip

Sleutelelement is het bevorderen van werkgeluk/werktevredenheid van medewerkers. Dit is in het vakgebied
HR een wetenschappelijke term. Algemeen wordt werkgeluk daar omschreven als een positieve houding en
beleving van bepaalde aspecten van het werk en een dieperliggend gevoel van voldoening.
Werkgeluk zorgt er ook voor dat je jezelf verder wil ontwikkelen om het beste van jezelf te kunnen geven.
Uitingen van werkgeluk zijn bevlogenheid, werkplezier en een emotionele verbondenheid met de organisatie,
haar doelen en waarden. Ook hier willen wij met ons HR-beleid aan bijdragen.
Naast voordelen voor de medewerker zelf, heeft uitgebreid wetenschappelijk onderzoek (zie bronnen) aangetoond dat het werkgeluk/werktevredenheid bevorderen ook sterke andere positieve effecten heeft.
•
•
•
•
•

Er is een significante correlatie tussen werktevredenheid en taakprestatie. De kwaliteit van het
werk ligt dus hoger.
Werkgeluk leidt tot betere prestaties in plaats van omgekeerd.
Er is een nog grotere relatie tussen werktevredenheid en de bereidheid van medewerkers om zich
extra in te zetten.
Meer werktevredenheid/werkgeluk resulteert in hogere klantentevredenheid.
Meer werktevredenheid/werkgeluk impliceert minder ongelukken op het werk en minder te laat
of afwezig zijn.

Het is onze intentie om bij het kiezen van de uiteindelijke accenten voor het HR-beleid zoveel mogelijk stakeholders en dus zeker ook de VGC-medewerkers te betrekken. Zo verhogen we het draagvlak en de draagkracht
voor en van het HR-beleid.
Tot slot is het belangrijk om te zeggen dat werkgeluk een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de medewerker als de organisatie.

4.2

Groeimindset verankeren in HR-beleid en in de organisatie

We willen in al onze HR-processen een groeimindset verankeren. Dr. Carole Dweck is professor aan de Stanford
Universiteit en zij is de grondlegger van de mindset theorie. Zij maakt het onderscheid tussen 2 mindsets: een
groeimindset en een vaste mindset. Een mindset is een serie van overtuigingen die je hebt, in dit geval over je
intelligentie en je vermogen om iets te leren.
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Professor Dweck legt de verschillen tussen beiden als volgt uit
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Vertaald en samengevat wil dit het volgende zeggen:
Mensen met een groeimindset geloven dat je
Intelligentie kan ontwikkelen. Dit leidt ertoe dat ze
willen leren en daardoor het volgende neigen te
doen:

Mensen met een vaste mindset geloven dat
intelligentie statisch is. Dit leidt ertoe dat ze als
intelligent willen worden gezien en daardoor het
volgende neigen te doen:

Ze omarmen uitdagingen.

Ze gaan uitdagingen uit de weg.

Ze gaan door bij hindernissen.

Ze geven gemakkelijk op wanneer ze hindernissen
tegenkomen.

Ze zien inspanningen als de weg naar m
 eesterschap.

Ze zien inspanning als nutteloos of erger.

Ze leren van kritiek.

Ze negeren zinvolle negatieve feedback.

Ze vinden lessen en inspiratie in het succes van
anderen.

Ze voelen zich bedreigd door het succes van
anderen.

> Hierdoor bereiken ze alsmaar hogere niveaus.

> Hierdoor stagneert hun ontwikkeling vroeg en
bereiken ze hun ware potentieel niet.

Dit geeft hen een groter gevoel van vrije wil.

Dit alles is een teken van een hele deterministische
kijk op de wereld.

Organisaties kunnen ook in hun cultuur een vaste of een groeimindset hebben.
Heeft een organisatie een vaste mindset? Dan moet je vaardigheden en competenties ‘kopen’ op de arbeidsmarkt. Dit is vaak een moeilijke zoektocht en in sommige gevallen betekent dit ook dat je voor sommige profielen diep in de buidel moet tasten. Dit is voor een overheidsorganisatie zelfs niet altijd mogelijk. Verandert
de omgeving van de organisatie zodanig dat er andere profielen nodig zijn? Dan moet je weer op zoek naar
medewerkers omdat je gelooft dat medewerkers die nieuwe vaardigheden niet kunnen ontwikkelen.
Een vaste mindset is ook een rem op innovatie en wendbaarheid. Verandering wordt snel opgegeven want je
vertrekt vanuit de overtuiging dat mensen geen andere en nieuwe manieren van werken kunnen aanleren.
Het is ook moeilijk om een open feedback cultuur te creëren in organisaties met een vaste mindset. Daardoor
worden fouten niet opgemerkt of nog erger, verstopt. Hierdoor geraken problemen niet structureel opgelost
waardoor het moeilijk is om aan efficiëntie te winnen.
Wij willen een groeimindset verankeren in al onze HR-processen:
• We zoeken naar nieuwe medewerkers met een groeimindset. Dit uit zich niet alleen in onze job
advertenties en infobundels van vacatures. Ook in onze selectieprocedures peilen we hiernaar.
• Een groeimindset is ook een belangrijke hefboom bij het evalueren en waarderen van mede
werkers. Een leidinggevende die gelooft dat medewerkers weinig kunnen groeien en ontwikkelen
heeft een heel grote negatieve impact op de motivatie en het welzijn van zijn of haar mede
werkers.
• Een groeimindset is ook het dragende basisprincipe van ons leer-en ontwikkelbeleid.
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4.3

Ontwikkelkansen als turbo: onze visie op leren en ontwikkelen

De volgende onderstaande elementen schragen het basisprincipe van de groeimindset:
• Medewerkers leren ook zelfgestuurd, want ze zitten aan het stuur van hun eigen groei en
ontwikkeling.
• Leren en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verweven met werken.
• Leren en ontwikkelen heeft vele gezichten. Daarom bieden we zelf een brede waaier van
leerinitiatieven aan en ondersteunen we alle vormen van leren die medewerkers zelf willen
ontwikkelen.
• De leidinggevende is de co-piloot voor de groei van zijn/haar medewerkers.
• Leren, uitproberen, falen, opnieuw proberen en leren uit fouten zijn natuurlijke stappen in de
competentieontwikkeling. Failing forward: zo gaan we vooruit.

5 keer G als inhoudelijke focus van ons leer-en ontwikkelbeleid
•

Goed in je werk

•

Goed in je team

•

Goed in je vel

•

Goesting (om te leren en ontwikkelen)

•

Goed in je rol

Expertise, competenties en werkvaardigheden zijn bij medewerkers net zo belangrijk als lichamelijke en
mentale fitheid. Samenwerken in teams en zelfzeker je (veranderde) rol opnemen zijn de andere accenten die
we inhoudelijk willen leggen.
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4.4

We investeren in onze leidinggevenden

Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in elke organisatie omdat ze strategie helpen omzetten in r esultaten.
Er komt ook heel wat kijken bij leidinggeven. Het vergt vaardigheden op het vlak van communicatie,
organisatie, visievorming en omgaan met mensen. Kennis van HR-processen en sociaal-juridische aspecten zijn
voor velen onder hen nieuw.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de leidinggevende de belangrijkste oorzaak van stress is bij de medewerkers. Bovendien zijn problemen met de leidinggevende de nummer 1 reden waarom mensen hun dienst
of de organisatie verlaten.
Om al deze redenen willen wij investeren in een leiderschapsontwikkeling via opleiding, coaching en intervisie.
Door als organisatie zorg te dragen voor onze leidinggevenden zullen ook meer medewerkers de stap durven
zetten naar leidinggevende functies.

4.5

Waarderend evalueren als brandstof: onze visie op evaluatie

We hervormen de manier van evalueren naar een drijvende kracht. Mogelijke pistes daarbij zijn: een focus op
het versterken van kwaliteiten, het neutraliseren van tekorten, korte cyclische feedback loops, medewerkers
die zelf doelstellingen formuleren, integratie van ontwikkeldoelen en stretch doelstellingen, zinvol werk, meer
autonomie in het vormgeven van de eigen jobinhoud ... Een omslag die door corona en het samenwerken op
afstand voor sommige reeds een (gedeeltelijke) realiteit is. Dit alles leidt tot een andere manier om performantie te meten. Het ontwikkelen en ondersteunen van het zelfleiderschap voor elke medewerker zal daarbij
een belangrijke succesfactor worden.
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5 7 krachtlijnen: Beter worden om
goed te blijven

De VGC profileert zich als een moderne en professionele partner in het N-netwerk binnen Brussel. Om bij te
dragen aan dit imago van een flexibele overheidsorganisatie formuleren we 7 krachtlijnen. De onderstaande
krachtlijnen geven vorm aan de ambitie van de directie. Ze versterken en ondersteunen elkaar. Ze worden het
kompas bij alle acties die we ondernemen. We bespreken ze hierbij kort in alfabetische volgorde.

5.1

Administratie vereenvoudigen

Heel wat werkwijzen, procedures, voorschriften en richtlijnen van onze directie zijn complex. Daardoor zijn ze
moeilijk uit te leggen en nog moeilijker te volgen. Dit vergroot de kans op fouten. Of personeelsleden nemen
veelvuldig contact op met de dienst omdat ze bang zijn om fouten te maken. Dit alles is weinig klantgericht
omdat het resulteert in inefficiëntie en in langere doorlooptijden dan noodzakelijk.
Hoe kan het eenvoudiger voor personeelsleden, mandaathouders, leidinggevenden en de kabinets
medewerkers? Hoe kan het eenvoudiger voor de medewerkers van de directie PRHM?
Het principe Keep it simple and Stupid (KISS) wordt daarom een belangrijke leidraad bij elk van de acties die
we hiervoor ondernemen: van het herschrijven van een aanvraagformulier tot het optimaliseren van de samenwerking met het beleid op het vlak van personeelszaken.

5.2

Blijven professionaliseren

Het is onze ambitie om continu te investeren in de professionaliteit van onze directie. Concreet betekent dit
enerzijds dat onze medewerkers hun eigen vakkennis en professionele vaardigheden blijven aanscherpen. Anderzijds streven we ook professionaliteit na in onze dienstverlening. Klantgericht, nauwkeurig, vlot en snel zijn
hierbij sleutelwoorden.

5.3

Diversiteits-denken integreren

Deze krachtlijn zien we op een hele brede manier:
• Inhoudelijk zijn er thema’s zoals gender, leeftijd, afkomst, arbeidshandicap, geaardheid,
chronische zieken, scholingsgraad, … Hoe kunnen we als organisatie ervoor zorgen dat we zelf zo
inclusief mogelijk denken en handelen?
• De VGC is zelf ook een erg diverse organisatie. Het OCB, de onderwijsinstellingen, de gemeenschapscentra, de administratiehuizen, het CLB, het ondersteuningsnetwerk, een internaat, … Als
ondersteunende dienst moeten we zorgen dat onze dienstverlening, procedures en aanbod deze
realiteit erkent en de meerwaarde ervan ontsluit.
Het toepassingsgebied voor deze krachtlijn is erg breed. We sommen er slechts enkelen op:
• formulieren in helder en toegankelijk Nederlands;
• drempels wegwerken in onze selectieprocedures;
• initiatieven rond ‘Nederlands op de werkvloer’;
• opleidingen en initiatieven om de digitale kloof te verkleinen;
• re-integratietrajecten;
• opleidingsaanbod voor vijftig plussers.
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5.4

Participatief ontzorgen

Als directie PRHM willen we zowel de medewerkers als de organisatie ontzorgen.
Medewerkers moeten zich zo weinig mogelijk zorgen maken over hun persoonlijke personeelsadministratie.
Deze moet klantgericht en efficiënt zijn. Leidinggevende en mandaathouders willen we ontzorgen door advies
en ondersteuning op het vlak van personeelsplanning, personeelsadministratie en HRM aspecten.
Bij dit alles willen we onze eindgebruikers betrekken. Wat vinden zij belangrijk? Wat werkt ontzorgend en wat
niet? Uit de voorbereidende gesprekken voor dit MOP bleek een grote waardering voor het feit dat we het
gesprek aangingen.

5.5

Slim digitaliseren

Onze directie staat op dit vlak voor indrukwekkende uitdagingen en grote projecten. Juni 2020 bracht bovendien een belangrijke tegenslag qua digitalisering. De stopzetting van het Dileoz HR Software Project was naast
duur ook pijnlijk. 3 jaar hard werken zonder een positief eindresultaat en dus ook terug naar af.
We starten dus opnieuw. De komende jaren zullen we gaan werken met:
•
•
•
•

de Lima Suite voor de loonverwerking en andere aspecten van personeelsbeheer;
Jobsolutions: de rekruteringssoftware die de organisatie van de dienst werving en selectie ondersteunt;
een digitaal leerplatform voor zowel leren en ontwikkelen als evaluatiecyclus;
een digitale tijdsregistratiemodule.

Verder zoeken we digitale oplossingen om de werking van de sociale dienst en het sociaal fonds te onder
steunen. Ook op het vlak van kennisdeling spelen digitale tools een sleutelrol.

Niet digitaliseren om te digitaliseren
We willen echter slim digitaliseren. Dit wil zeggen dat we digitaliseren als dit een meerwaarde betekent.
Zo spreekt het voor zich dat een digitale loonfiche een meerwaarde heeft. Op dit ogenblik printen onze medewerkers van de loondienst elke maand voor meer dan 800 medewerkers loonfiches om ze vervolgens in enveloppes te steken en ze te verspreiden. Een digitale loonfiche is onmiddellijk beschikbaar voor elke medewerker
zonder extra werk voor de medewerkers van de loondienst.
Maar digitale loonfiches hebben pas zin als alle VGC-medewerkers toegang hebben tot deze fiches en weten
hoe ze deze kunnen raadplegen en printen.
Digitale geletterdheid en de beschikbaarheid van het juiste ICT-materiaal voor iedereen is dus een belangrijk
aandachtspunt.
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5.6

Transparant communiceren

Zoals eerder uitgelegd zijn we het schrijven van dit MOP begonnen met een participatief traject. Uit al deze
gesprekken kwam een belangrijke rode draad naar voren. Heel veel aspecten van de werking van onze directie
zijn onduidelijk. Dit gaat in de eerste plaats over onduidelijke richtlijnen, procedures en formulieren. We waren
echter ook verrast over het feit dat sommige aspecten van onze dienstverlening jammer genoeg slecht gekend
waren.
Naast het verbeteren van onze interne communicatie zal het ook belangrijk zijn om ook extern optimaal te
communiceren. Door de aard van ons werk hebben wij een belangrijke bijdrage te leveren aan het werkgeversmerk ‘VGC’.

5.7

Voortdurend ontwikkelen

Deze krachtlijn is een essentiële voorwaarde om de ambities van het bestuursakkoord waar te maken en is het
logische gevolg van een groeimindset. Ontwikkeling is nodig op verschillende vlakken en diverse niveaus:
•
•
•
•

Individuele medewerkers die zichzelf blijven ontwikkelen om optimaal hun werk te kunnen doen.
Teams die zichzelf blijven ontwikkelen om hun opdrachten uit te voeren.
De VGC die als organisatie ontwikkelt om haar organisatiedoelstellingen te realiseren.
Kennis die we blijven ontwikkelen en vooral delen.
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6

Strategische en operationele
doelstellingen

Om dit MOP zoveel mogelijk in te passen bij de andere strategische plannen van de VGC kiezen we ervoor het
strategisch meerjarenplan 2021-2025 als kapstok en structuur te gebruiken. Het strategisch meerjarenplan
heeft 7 beleidsdoelstellingen die worden ondersteund door actieplannen en acties.
De acties uit actieplan 7.2 ‘Ons personeels- en HRM beleid is de hefboom voor zowel een uitstekende dienst
verlening als voor het werkgeluk van onze medewerkers’ beschouwen we daarom als strategische doelstellingen voor de directie PHRM. Deze ontrafelen we vervolgens in operationele doelstellingen (OD), acties en
projecten voor onze eigen directie.
Onder elke strategische doelstelling vermelden we het nummer van de actie in het SMJP.
Sommige thema’s komen terug bij verschillende van deze strategische doelstellingen, zoals bijvoorbeeld ontwikkeling. We hebben in dat geval de acties en projecten gebundeld onder 1 strategische doelstelling.

Belangrijk bij het lezen
Zoals hieronder zal blijken, zijn vele operationele doelstellingen en projecten onderling met elkaar verbonden.
Zo zal de implementering van de Lima Software ervoor zorgen dat sommige interne processen anders georganiseerd moeten worden. Bovendien moeten er bijvoorbeeld standaardbrieven of mails worden toegevoegd aan
de software. Uiteraard zorgen we er dan voor dat dit een heldere en klantgerichte brief/mail is.
De meeste van de operationele doelstellingen en projecten realiseren we met onze medewerkers zelf. Hierdoor
wordt het voor veel van deze doelstellingen moeilijk om bijvoorbeeld de nodige financiële middelen te begroten. Als we een budget vermelden, gaat het ook over werkingsmiddelen en niet over de impact van de maatregel op de personeelskost bijvoorbeeld.
Ook zullen we de meeste van deze projecten gefaseerd aanpakken en dit gedurende de hele looptijd van dit
MOP. Hierdoor is het ook moeilijk om een timing aan te geven. Het heeft ook weinig zin om de fasering in dit
plan te detailleren omdat we daarmee het plan rigide maken.
De krachtlijn ‘Participatief ontzorgen’ geeft aan dat wij bij vele van deze operationele doelstellingen en projecten zoveel mogelijk willen samenwerken met medewerkers en organisatieonderdelen.
Al het voorgaande, zorgt voor het volgende bij de beschrijving van de onderstaande projecten:
•
•
•
•

We vermelden interne en externe samenwerking enkel als de partner in kwestie een uitgesproken
rol zal spelen.
Eigen medewerkers vermelden we niet als voornaamste uitvoerders omdat dit het geval is bij alle
projecten. Deze zijn dan ook vaak budgetneutraal.
We vernoemen de vereiste financiële middelen enkel als het mogelijk is om deze te berekenen,
te ramen en nu reeds te benoemen. Uiteraard zijn deze middelen onder voorbehoud van het
kunnen vrijmaken ervan.
We geven alleen een timing aan wanneer er bij een project een duidelijk tijdspad is. In alle
andere gevallen gaat het over projecten die de hele looptijd van het MOP doorlopen. Het aspect
timing is dan niet van toepassing.

Een instrument in constante beweging
Een laatste belangrijk punt: het MOP is een dynamisch instrument dat in relatie staat met de begrotingscyclus
en het steeds veranderend personeelsbestand. Het beleid kan nieuwe lijnen uittekenen, waardoor het strategisch meerjarenplan aangepast wordt. Aangezien het strategisch meerjarenplan de uitgangspositie vormt
van onze doelstellingen en projecten, zal een wijziging ook impact hebben op het MOP. Z oals 2020 heeft
aangetoond kunnen ook maatschappelijke gebeurtenissen en evoluties een directie invloed hebben op het HR-
beleid. Daarnaast is er ook nog het overleg met de vakorganisaties dat een directe impact kan genereren.
Het MOP vormt een leidraad. Op regelmatige tijdstippen evalueren we de doelstellingen en projecten zodat we
kunnen bijsturen als dat nodig is.
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6.1

We treden naar buiten als een aantrekkelijke w
 erkgever door een
gevarieerd en concurrentieel verloningspakket te combineren met
work-in-life balance mogelijkheden en voldoende groeikansen

Dit is actie 7.2.1 in het SMJP

OD 1 Implementeren tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerkers van de VGC.
De VGC treedt in 2021 toe tot het Vlaams Pensioenfonds en voert daarmee een tweede pensioenpijler voor de
contractuele personeelsleden in. Met een bijdrage van 4% van het jaarsalaris zorgt de VGC voor de opbouw
van een aanvullend pensioen.
In het derde kwartaal starten we met een informatieronde voor de contractuele personeelsleden. Op het
intranet voegen we een nieuwe pagina toe over het aanvullend pensioen. Individueel gestelde vragen
verzamelen we in een rubriek ‘veel gestelde vragen’ die voor iedereen toegankelijk is.
P1: Implementeren tweede pensioenpijler
Samenwerking met

•
•

Intern: directie Financiën
Extern: het Vlaams Pensioenfonds

Budget

•
•

1.452.105,31 euro (in 2021)
Gemiddeld 871.100 euro + dossierkosten en algemene kosten in de daarop
volgende jaren

Timing

opstart 2021

OD 2 We ontwikkelen een nieuw telewerkkader voor het post-coronatijdperk.
Als gevolg van de coronacrisis moesten personeelsleden onverwachts, verplicht thuiswerken. Dit staat in schril
contrast met wat het huidige telewerkkader voorschrijft. Uit interne bevragingen bleek dat medewerkers ook
post-corona meer wensen te telewerken. Daarom ontwikkelen we een nieuw telewerkkader, waarin we het
toepassingsgebied uitbreiden, personeelsleden de mogelijkheid geven om vaker te telewerken en materiaal,
tools en ondersteuning aanbieden die het telewerk faciliteren. Daarmee profileert de VGC zich als een aantrekkelijke, moderne werkgever, die inspeelt op maatschappelijke trends, die personeelsleden autonomie geeft en
de mogelijkheid om privé en werk op elkaar af te stemmen.
P2: We ontwikkelen een nieuw telewerkkader voor het post-coronatijdperk
Samenwerking met

Intern: de dienst ICT

Budget

Het uitwerken van het kader is budgetneutraal (project wordt opgenomen in
het takenpakket van de betrokken personeelsleden). De uitrol van het nieuwe
telewerkkader heeft een impact op het investeringsbudget ICT.

Timing

Ontwikkeling kader: voorjaar 2021
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OD 3 We evalueren en optimaliseren de loopbaanmogelijkheden.
We hechten belang aan mobiliteit en loopbaanontwikkeling van alle personeelsleden. Dit verhoogt niet alleen
de betrokkenheid en motivatie van de personeelsleden op de werkvloer, maar zorgt er ook voor dat ze bij
ons willen blijven werken. Daarom willen we de loopbaanmogelijkheden grondig evalueren en indien nodig
en mogelijk bijsturen. Het verloningsbeleid is hierbij slechts één element. Loonmaatregelen bieden op zich
immers geen garantie op betrokkenheid en retentie van personeelsleden. Maar het omgekeerde geldt wel:
als personeelsleden hun loon te laag of unfair vinden, heeft dit een negatieve impact op hun intentie om te
blijven.
P3: Evalueren en optimaliseren loopbaanmogelijkheden
Samenwerking met

Intern: Management Comité

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)
Het kostenplaatje van eventuele extra loopbaanmogelijkheden wordt in dit
project onderzocht.

Timing

Opstart 2023

OD 4 We maken van de VGC een aantrekkelijk waardegebonden werkgeversmerk.
De juiste mensen op de juiste VGC-stoel krijgen is een steeds grotere uitdaging op de arbeidsmarkt van
vandaag. Als organisatie willen we naar buiten treden als een werkgever die het verschil maakt voor Brussel
en de Brusselaar. Door ook de grote diversiteit aan functies te tonen, we aan een sterk, aantrekkelijk, warm en
waardegebonden werkgeversmerk.
P4: Versterken van ons werkgeverswerk in de arbeidsmarkt via wervende vacatureberichten,
video’s, getuigenissen collega’s, …
Samenwerking met

Intern: dienst communicatie

Budget

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Doorlooptijd 2021-2025
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6.2

We trekken voldoende en diverse talenten aan en verbinden die
met onze organisatie. We nemen een voorbeeldfunctie op rond
brede diversiteit en r ealiseren een inclusieve en diversiteitsbewuste
organisatiecultuur

Dit is actie 7.2.2 in het SMJP

OD 5 We herwerken de selectieprocedures om sterke en diverse kandidaten te vinden en
aan te werven.
In 2020 is de startnota over de hervorming van de selectieprocedures goedgekeurd. In 2021 zetten we de
uitwerking, vertaling en implementatie verder.
P5: Onze selectieprocedures zijn wetenschappelijk onderbouwd, toegankelijk en beperken adverse
impact3
Samenwerking met

•
•

Intern: dienst communicatie
Extern:
- externe en onafhankelijke testexperten die ons helpen bij het opstellen
van wetenschappelijk onderbouwde selectietesten
- wetenschappelijke instellingen

Budget

Raming: 20.000 euro voor consultancy

Timing

Start 2021

P6: Onze wervingscampagnes bereiken de juiste doelgroepen
Samenwerking met

•
•

Intern: dienst communicatie
Extern:
- externe en onafhankelijke test experten
- wetenschappelijke instellingen
- experten sociale media

Budget

Raming: 15.000 euro

Timing

Start 2021

P7: We ondersteunen leidinggevenden met een stappenplan aanwerving en leerinitiatieven rond
kwaliteitsvol selecteren vanuit een groeimindset
Samenwerking met

Intern: dienst communicatie

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)
Wordt opgenomen in het budget vorming artikel 31000/123-18 Kosten
ontwikkeling, implementatie en toepassing personeelsmanagement.

Timing

Opstart najaar 2021

3 Adverse Impact is de wetenschappelijke term voor een HR praktijk die neutraal lijkt maar toch een disproportionele en negatieve impact heeft op bepaalde
groepen medewerkers.
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OD 6 Nieuwe medewerkers voelen zich welkom en werken zich snel in.
We evalueren en herwerken het bestaande onthaalaanbod met ook digitale ‘leermomenten’. We maken hierbij
het onderscheid tussen preboarding en onboarding.
De periode van preboarding loopt van het ogenblik dat een nieuwe medewerker een job aanvaardt bij de VGC
tot aan de eerste werkdag. We willen het positieve contact dat gelegd is tijdens de aanwerving laten volgen
door een warme verwelkoming en voorbereiding op de 1ste werkdag. Daar betrekken we ook de dienst bij waar
de nieuwe medewerker zal gaan werken.
De eerste zes maanden van een nieuwe medewerker bij de organisatie is de onboarding periode. Met de
juiste ondersteuning en opleiding vinden nieuwe medewerkers snel hun draai in de organisatie. Hier zal
de sharepointsite Leren en Ontwikkelen/het digitale leerplatform een belangrijke rol spelen door heel wat
organisatie-info digitaal aan te bieden. Daarnaast organiseren we ook contactsessies zodat nieuwe collega’s
snel anderen leren kennen. Ook de eedaflegging gebeurt in een groepsmoment.
P8: Ontwikkelen beleid en aanbod preboarding
Samenwerking met

Intern: dienst communicatie

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Doorlooptijd 2021 - 2026

P9: We diversifiëren het onboardingsaanbod
Samenwerking met

Intern: dienst communicatie

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Doorlooptijd 2021 - 2026
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OD 7 VGC medewerkers voelen zich verbonden met de VGC en het superdiverse Brussel.
De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt steeds diverser. Ook de verscheidenheid tussen
Brusselaars neemt toe.
Als diverse, grootstedelijke omgeving is Brussel een bijzonder boeiende biotoop. Vanuit haar basistaak en
historische positie geeft de VGC elke dag vorm aan het Nederlandstalig gemeenschapsbeleid. Wij besteden
daarbij veel aandacht aan gelijke kansen. Daarom is het belangrijk dat wij ook binnen onze eigen organisatie
werk maken van gelijke kansen. We integreren dan ook de resultaatsgebieden van ons intern diversiteitsplan in
dit MOP.
In het voorjaar 2021 worden ook het armoedeplan en het integratiebeleidsplan opgemaakt met een ander
doelpubliek, eigen accenten en resultaatsgebieden. Daardoor is er eerder een beperkt raakvlak met ons intern
diversiteitsplan. Het lijkt ons wel wenselijk om af te stemmen over de uitgangspunten. Op die manier vermijden we dat er binnen de VGC verschillende definities van diversiteit en inclusie worden gehanteerd.
P10: Opzetten VGC-inlevingsdagen voor nieuwe medewerkers4 bij een ander organisatieonderdeel
van de VGC
Samenwerking met

Intern: alle organisatieonderdelen

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart 2022

P11: Opzetten BXL-inlevingsdagen voor nieuwe medewerkers5 bij organisaties uit het superdiverse
Brussels werkveld
Samenwerking met

•
•

Intern: alle organisatieonderdelen
Extern: organisaties uit het Brusselse werkveld

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart 2022

OD 8 Het actieplan diversiteit 2021-2023 ondersteunt de gehele organisatie op dit
vlak. Digitale laaggeletterdheid, leeftijdsbewust handelen en re-integreren van
medewerkers met een chronische ziekte of handicap zijn nieuwe accenten.
We willen in de eerste plaats een overheid zijn die gelijke kansen vertaalt in de eigen diensten en instellingen.
We beogen daarmee een weerspiegeling van het gewest waarin we zijn ingebed. Dat is zowel ethisch, juridisch
als economisch noodzakelijk. Niet alleen willen we hierin als overheid een voorbeeldfunctie opnemen. We zijn
er ook van overtuigd dat het benutten van verschillende perspectieven en talenten ons beter in staat stelt om
aansluiting te vinden bij het hoofdstedelijk gewest. We werken hiervoor samen met Actiris een actieplan uit
voor de periode 2021-2023.
P12: Behalen diversiteitslabel Actiris
Samenwerking met

•
•

Intern: Alle organisatieonderdelen
Extern: Actiris

Budget

•
•

Investering: € 20.000
Cofinanciering Actiris: €10.000 bij goedkeuring plan

Timing

Opstart 2021

4 Na 6 maanden laten we medewerkers kennismaken met andere organisatieonderdelen zodat de organisatie-sensitiviteit vergroot
5 In het tweede jaar na aanwerving laten we medewerkers kennismaken met onze doelgroepen
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P13: We ondersteunen teams om van diversiteit een troef te maken
Samenwerking met

Extern: gespecialiseerde opleidingspartners

Budget

Begroot op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
toepassing personeelsmanagement

Timing

Doorlopend

P14: We dichten de digitale kloof door begeleiding en toegang tot ICT
Samenwerking met

•
•

Intern: de dienst ICT voor de toegang tot ICT
Extern: gespecialiseerde opleidingspartners voor de begeleiding vb.
Brusseleer

Budget

Begroot op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
toepassing personeelsmanagement + budget ICT

Timing

Voor de opstart digitaal leerplatform

P15: Uitwerken nieuwe procedure deeltijdse prestaties wegens beperking of chronische ziekte
Samenwerking met

Extern: de externe arbeidsgeneesheer

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)
De concrete uitwerking heeft mogelijk een impact op de personeelskost.

Timing

Opstart zomer 2021

P16: We informeren en ondersteunen geco-medewerkers om door te stromen naar vaste
niet-geco functies.
Samenwerking met
Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart najaar 2021

OD 9 We integreren diversiteit en inclusie in het DNA van de VGC.
We informeren en sensibiliseren de medewerkers over diversiteit en inclusie. Op de sharepointsite/digitale
leerplatform zijn de aangeboden leerinhouden gescreend en geselecteerd op kwaliteit en relevantie voor onze
medewerkers. Concreet zijn dit websites, video’s en e-learnings. Een eerste stap zetten we op de SharePoint-site
Leren & Ontwikkelen met een categorie ‘diversiteit’. Intern streven we naar meer kennisdeling over inclusie en
diversiteit.
Om nieuwe personeelsleden kennis te laten maken met de diversiteit van de VGC en Brussel organiseren we
bovendien inlevingsdagen. In een eerste stap binnen de VGC zodat medewerkers leren wat andere diensten of
organisaties precies doen en hoe ze te werk gaan. Medewerkers leren van elkaar, zien andere mogelijkheden
en pistes. De klemtoon ligt op kennis maken met andere diensten en uitwisseling van kennis, ervaring, werk
wijzenkennis maken van wat de VGC betekent voor Brussel.
Later breiden we dit uit met BXL-inlevingsdagen in samenwerking met partners uit het werkveld in Brussel.
Zo ervaren VGC’ers persoonlijk wat de uitdagingen van Brussel concreet betekenen.
Om de organisatiecultuur op dit vlak te veranderen richten we een community of practice op met interne
diversiteitscoaches die overal in de organisatie werken. Zij komen regelmatig (online) samen om best practices
uit te wisselen, projecten op te zetten, tools uit te werken. Ook externe experten kunnen deze community
inspireren en voeden.
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P17: Oprichten van een community of practice met interne diversiteitscoaches
Samenwerking met

•
•

Intern: alle andere organisatieonderdelen
Extern: sprekers, auteurs, gespecialiseerde opleiders

Budget

Begroot op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
toepassing personeelsmanagement

Timing

Opstart najaar 2021

P18: We sensibiliseren en informeren via een prikkelend en verscheiden aanbod rond de thema’s
diversiteit en inclusie
Samenwerking met

•
•

Intern: alle andere organisatieonderdelen
Extern: sprekers, auteurs, gespecialiseerde opleiders

Budget

Begroot op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
toepassing personeelsmanagement

Timing

Na de opstartfase van het digitaal leerplatform

P19: We onderzoeken hoe wij als directie het lokale integratieplan en het armoedeplan met onze
eigen werking en dienstverlening kunnen ondersteunen
Samenwerking met

•

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart zomer 2021

6.3

Intern: alle andere organisatieonderdelen

Organisatieonderdelen kunnen rekenen op een professionele
ondersteuning bij al hun personeelsprocessen van rekrutering
over personeelsplanning tot en met exitgesprekken. We maken de
processen helder en efficiënt via aangepaste digitale tools.

Dit is actie 7.2.3 in het SMJP

OD 10 We stimuleren en ondersteunen leidinggevenden in de blijvende ontwikkeling van
hun vaardigheden op het vlak van personeelsplanning en HR.
Voor onze leidinggevenden starten we met een leiderschapstraject. Na een marktbevraging kiezen we de
geschikte modellen voor onze organisatie. Een belangrijk punt hierbij is dat de modellen en inzichten getoetst
zijn aan empirisch onderzoek. Op basis van de resultaten van de marktbevraging starten we een leiderschaps
traject op met verschillende leerinitiatieven.
P20: We versterken HR-kennis en vaardigheden bij leidinggevenden met ondersteuning en opleiding
bij personeelsplanning, HR-processen
Samenwerking met
Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart najaar 2021
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OD 11 We digitaliseren onze kernprocessen loon- en personeelsadministratie, rekrutering en
selectie, tijdsregistratie en evaluatiecyclus. Dit maakt deze processen transparanter
en toegankelijker voor leidinggevenden en medewerkers.
Met verschillende nieuwe softwarepakketten voeren wij ook op het vlak van personeelsadministratie een
hedendaags HR- beleid en optimaliseren we de interne werking verder.
Zo zal een digitaal rekruteringsplatform het zware administratieve proces van werving en selectie onder
steunen zodat we efficiënt nieuwe medewerkers kunnen rekruteren.
Verder zorgt nieuwe HRM loonverwerkings en personeelsbeheersoftware gekoppeld aan tijdsregistratiesoftware
de verdere digitalisering van onze personeelsadministratie en dossiers mogelijk. De verdeling van de loonstroken, het aanvragen van een vergoeding, je personeelsdossier raadplegen, prikken, vakantie aanvragen of
goedkeuren zijn maar enkele voorbeelden van processen die gedigitaliseerd worden.
Ten slotte koppelen we de digitale evaluatiemodule aan het digitale leerplatform. Met deze digitale om
schakeling trachten wij onze medewerkers en hun leidinggevenden maximaal te ondersteunen in hun taken
op het werkveld.
P21: Implementering rekruteringssoftware Jobsolutions
Samenwerking met

•
•

Intern: de dienst Informatica
Extern: software leverancier

Budget

14.350 euro (begroot in 2020 CB nr: 20202021-0330 van 17/12/20)

Timing

Opstart maart 2021

P22: Implementering nieuwe software voor loonverwerking en personeelsadministratie Lima
Samenwerking met

•
•

Intern: de dienst Informatica
Extern: Software leverancier

Budget

805.000 euro (begroot in 2020 CB nr: 20202021-0330 van 17/12/20)

Timing

Van februari 2021 tot juli 2022

P23: Implementering interface tussen Lima en Informat6 voor personeelsgegevens
Samenwerking met

•
•

Intern: de dienst Informatica
Extern: software leverancier

Budget

Geïntegreerd in kostprijs Lima (begroot in 2020 CB nr. 20202021-0330 van
17/12/20)

Timing

Opstart 2022

P24: Implementering digitale tijdsregistratie en HR Self Service7
Samenwerking met

•
•

Extern: dienst ICT
Extern: externe gespecialiseerde software leverancier

Budget

Raming: tussen 60.000 en 200.000 euro (te begroten in 2022)

Timing

2022-2024

6 Informat is de databank van AGODI, het agentschap voor de Onderwijsdiensten van de Vlaamse Gemeenschap.
7 Met een Self Service portaal kunnen medewerkers bijvoorbeeld digitaal verlof aanvragen en kan een leidinggevende dit digitaal goedkeuren.
Al deze gegevens moeten vervolgens doorstromen naar Lima. Dit is nodig voor de berekening en uitbetaling van bijvoorbeeld de maaltijdcheques.
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OD 12 We valoriseren onze vertrekkende collega’s, leren uit hun ervaringen en ontwikkelen
en stimuleren hen om op te treden als ambassadeurs voor de VGC.
Ook in onze organisatie gaan mensen op pensioen, vertrekken mensen omdat hun contract afloopt of kiezen
ze voor een andere werkgever. Warm afscheid nemen van gewaardeerde collega’s is even belangrijk als het
goed verwelkomen van instromers. De VGC wil een professionele, moderne en warme werkgever zijn. Om op
een professionele en warme manier goed afscheid te nemen, werken we een offboardingsdraaiboek uit, dat
thema’s behandelt zoals exit- en vertrekgesprekken, pensioenvieringen, … Als collega’s met een fijn gevoel de
VGC verlaten, is de kans groter dat ze bijvoorbeeld ambassadeur van of vrijwilliger binnen onze organisatie
worden. Als werkgever een goede laatste indruk geven, is daarbij cruciaal.
P25: Ontwikkelen en implementeren offboarding beleid
Samenwerking met

Intern: alle andere organisatieonderdelen

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)
Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, is er mogelijk een impact op
budget (vb. bedrag voor een pensioenviering).

Timing

6.4

Opstart 2021

We ontzorgen de medewerkers en leidinggevenden door een vlotte,
professionele, gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening uit te
bouwen, met speciale aandacht voor meer kwetsbare collega’s.

Dit is actie 7.2.4 uit het SMJP

OD 13 We vereenvoudigen, herdenken en stroomlijnen onze interne processen,
werking, procedures en formulieren met als doelstelling een gebruiksvriendelijke
dienstverlening.
Zowel uit de bevraging van de mandaathouders en vakorganisaties als de interne beleving op de directie PHRM
is het duidelijk dat de processen aan vereenvoudiging en de directie aan reorganisatie toe zijn. We lopen een
traject dat beide elementen combineert. Tegelijkertijd onderzoeken we met het beleid of de huidige manier
van verstrekken van personeelsdata efficiënter en anders kan georganiseerd worden.
Daarbij willen we ook onderzoeken hoe onze directie zich volledig kan wijden aan haar kerntaken. De vele
nevenactiviteiten die de directie op dit ogenblik op zich neemt, zorgen ook voor rolonduidelijkheid, incoherentie en daardoor inefficiëntie binnen de VGC in haar geheel. We denken daarbij aan de taken op het vlak van
onthaal, aankoop, vervoer en het aansturen van de vervangingspool.
P26: Eigen werking en processen evalueren, bijsturen en stroomlijnen met finaliteit efficiëntie,
transparantie en vereenvoudiging
Samenwerking met

•
•

Intern: DLA
Extern: beleid

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart 2021
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P27: We werken een sterk systeem op het vlak van kennisdeling en kennisborging uit
Samenwerking met

•

Budget

Begroot op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
toepassing personeelsmanagement + budget ICT

Timing

Opstart 2021

•

Intern: dienst ICT; de urbanisten en architecten zoals vastgelegd in het afsprakenkader Office 365 en kennismanagement, goedgekeurd door het Maco
op 11 maart 2021
Extern: gespecialiseerde consultants op het vlak van kennismanagement

P28: Voor de nieuwe intranetsite maken we alle personeelsinformatie duidelijk en klantgericht
Samenwerking met

•

Intern: dienst communicatie

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart 2021

P29: Opleiding, coaching en begeleiding ‘Helder en klantgericht schrijven’ voor alle medewerkers
van de directie
Samenwerking met
Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Maart 2021

P30: Herschrijven alle (digitale) standaardbrieven, standaardteksten en formulieren die
medewerkers gebruiken
Samenwerking met

•

Intern: dienst communicatie

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Doorlopend na opleiding ‘Helder en klantgericht schrijven’

P31: Ontwikkelen en integreren van een VGC-checklist zodat we in onze eigen werking rekening
houden met zowel de administratieve diensten als operationele diensten zoals de gemeenschapscentra of onderwijzende collega’s
Samenwerking met

•

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Intern: alle organisatieonderdelen

Timing

Opstart 2021

P32: Ontwikkelen en verspreiden van een HR-checklist. Deze tool zal andere organisatieonderdelen
en het beleid helpen om de impact van beslissingen op personeelsprocessen in kaart te brengen.
Samenwerking met

•

Intern: Alle organisatieonderdelen

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Start 2022

P33: Uitwerken en uitvoeren van een plan waardoor de directie zich kan terugplooien op haar
kerntaken.
Samenwerking met

•

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Intern: andere organisatieonderdelen

Timing

Niet van toepassing
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OD 14 We investeren in personeelszorg.
We trekken het ontwikkelen van een organisatiebrede aanpak op het vlak van welzijn, veerkracht en burn-out.
We helpen de verankering hiervan via diverse leerinitiatieven in het aanbod van leren en ontwikkeling.
We ontwikkelen en implementeren een plan rond ziekteverzuim en re-integratie. We breiden enerzijds de VGC
re-integratietrajecten uit in de diepte met een veranderde procedure voor ernstige ziekten en handicap. Anderzijds onderzoeken we deze aanpak ook in de breedte kunnen uitwerken voor alle VGC-medewerkers inclusief
het onderwijzend personeel.
Met een nieuw bestuursorgaan zal de Sociale Dienst op korte termijn een vernieuwd werkingsprogramma
uitwerken. Daarnaast werken we aan de digitalisering en de vereenvoudiging van de Sociale Dienst. Aanvraagformulieren digitaliseren we maximaal en we streven ernaar automatische tussenkomsten mogelijk te maken.
We zetten ook in op de zichtbaarheid van de Sociale Dienst via deelname aan het HR forum van de centrumverantwoordelijken en het leidinggevende platform, extra infocampagnes via het intranet, de ‘Sociale Dienst on tour’ waarbij we onze werking bij bepaalde diensten/entiteiten ter plaatse uiteenzetten op een zo laagdrempelig mogelijke manier.
P34: We ontwikkelen en implementeren een plan rond ziekteverzuim en re-integratie voor alle
VGC-medewerkers inclusief het onderwijzend personeel
Samenwerking met

•
•

Intern: alle organisatieonderdelen
Extern: het agentschap voor de Onderwijsdiensten van de Vlaamse
Gemeenschap.

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden) + te bekijken of er extra VTE nodig is

Timing

Opstellen plan 2021, invoeren vanaf 2022

P35: We trekken het ontwikkelen van een organisatiebrede aanpak op het vlak van welzijn,
veerkracht en burn-out. We helpen de verankering hiervan via diverse leerinitiatieven in het
aanbod van leren & ontwikkeling
Samenwerking met

•
•

Intern: Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin, Algemene directie
Cultuur, Jeugd en Sport, Logo, interne preventieadviseur
Extern: externe preventiedienst

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart voorjaar 2021

P36: Digitaal ondersteunen van de processen van de sociale dienst om bijvoorbeeld sommige
toelagen automatisch te laten betalen
Samenwerking met

•
•

Intern: dienst ICT
Extern: gespecialiseerde software leverancier

Budget

Raming: 50.000 euro (extra, begroten in 2022)

Timing

2022-2023

P37: Zichtbaarder maken van de dienstverlening van de sociale dienst en het sociaal fonds
Samenwerking met

•

Intern: Dienst communicatie

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Niet van toepassing
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6.5

Onze manier van evalueren is waarderend en resultaatsgericht en
werkt daardoor motiverend.

Dit is actie 7.2.5 uit het SMJP

OD 15 We herdenken en hervormen de
procedures rond evaluatie en
performantie.
We maken de transitie van een eenmalig jaarlijks
evaluatiegesprek naar een continue vorm van evalueren met meerdere gesprekken per jaar. Cruciaal
hierbij is de dialoog tussen medewerker en leidinggevende waarbij samen constructief wordt uitgewisseld over competenties en afspraken. Zo leggen
we de basis van individuele groei. We onderzoeken
of we deze continue evaluatie kunnen invoeren
in het digitale leerplatform met de mogelijkheid
tot een eenvoudige registratie en monitoring, een
eindbeoordeling eenmaal per jaar, elektronisch
tekenen, opstellen van nota’s en extra ondersteuning bij leren en ontwikkelen. Medewerkers krijgen
opleidingen en tips over feedback geven en ontvangen. Voor de gesprekken krijgen ze concrete hulpmiddelen om op een vlotte en efficiënte manier alle
gesprekken te kunnen voeren.

P38: Uitwerken nieuwe evaluatieprocedure en performantie-afspraken
Samenwerking met

•
•

Intern: dienst ICT
Extern: gespecialiseerde software leverancier

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart 2021

P39: Digitaal ondersteunen van de evaluatieprocedure
Samenwerking met

•

Intern: alle stakeholders

Budget

Begroot in budget voor digitaal leerplatform (raming ± € 14 per licentie)

Timing

Opstart 2021: samen met of naast het implementeren van een digitaal
leerplatform

P40: Interface realiseren tussen Lima en de digitale evaluatieprocedure
Samenwerking met

•
•

Intern: dienst ICT
Extern: gespecialiseerde software leverancier

Budget

Raming: 50.000 euro

Timing

Opstart 2022
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P41 Het competentiekader verrijken met denken in talenten en sterke punten vanuit een
groeimindset. We leren zowel medewerkers als leidinggevende hiermee werken
Samenwerking met

•

Extern:
- Gespecialiseerde leveranciers van opleidingen en vragenlijsten
- Wetenschappelijke instellingen
- Softwareleverancier voor integratie nieuwe kader in evaluatiesoftware

Budget

Raming: 50.000 euro per jaar

Timing

Samen met de lancering van de digitale evaluatieprocedure en het leerplatform

P42 We trekken en ondersteunen de cultuuromslag naar een feedbackcultuur. Dit project is nauw
verbonden met de projecten 38 en 39 rond de evaluatieprocedure
Samenwerking met

•

Extern: externe opleidingsleveranciers

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden) + Begroot op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling,
implementatie en toepassing personeelsmanagement

Timing

Na de lancering van het digitaal leerplatform

OD 16 We erkennen, ondersteunen en valoriseren de leidinggevenden in hun sleutelpositie.
Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in elke organisatie omdat ze strategie helpen omzetten in resultaten.
Er komt ook heel wat kijken bij leidinggeven. Het vergt vaardigheden op het vlak van communicatie, organisatie, visievorming en omgaan met mensen. Kennis van HR-processen en sociaal-juridische aspecten zijn voor
velen onder hen nieuw.
P43 Opzetten van een ontwikkelingstraject voor leidinggevenden
Samenwerking met

•

Budget

Raming: extra 20.000 euro in 2021 en 20.000 euro in 2022, nadien voor nieuwe
leidinggevende en terugkomdagen voor leidinggevenden die eerder het traject
hebben gevolgd.)

Extern: gespecialiseerde opleidingsleverancier

Timing

Opstart najaar 2021

P44: Opzetten forum leidinggevenden naar het voorbeeld van het forum van de centrum
verantwoordelijken van de gemeenschapscentra
Samenwerking met
Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart 2021
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6.6

We investeren in de toekomst van de medewerkers en van de
organisatie door het aanbieden van opleiding en een ontwikkelplan.
We zetten in op competentieontwikkeling via coaching, training,
bijscholing, e-leren en leren op de werkvloer zelf. We voeren een
personeels- en HRM-beleid dat de instroom en de doorstroom van
diverse talenten stimuleert.

Dit is actie 7.2.6 uit het SMJP

OD 17 Het digitaal leerplatform wordt de hoeksteen van de VGC als lerende organisatie.
Om het leren en ontwikkelen te stimuleren bij alle medewerkers gebruiken we een digitaal leerplatform.
Medewerkers kunnen zo altijd leren en blijven groeien dankzij verschillende leerinitiatieven. Het platform
laat toe om materialen op een gestructureerde manier aan te bieden, eenvoudig in te schrijven voor klassikale opleidingen, een eigen dossier bij te houden over wat ze geleerd hebben, met andere medewerkers
communiceren over de leerinhouden. Het wordt gemakkelijker voor zowel leidinggevende als de medewerker
om het overzicht te behouden op wat ze leren en hoe. Medewerkers kunnen zelfstandig, tijds- en plaatsonafhankelijk met online materialen aan de slag gaan. Het cursusmateriaal wordt verrijkt met verwijzingen naar
interessante en relevante digitale kennisbronnen. De inhouden kunnen snel worden geactualiseerd.
P45: Alle medewerkers van de VGC gebruiken het digitaal leerplatform als ondersteuning bij hun
ontwikkeling
Samenwerking met

•
•

Intern: dienst ICT
Extern: gespecialiseerde software leverancier

Budget

•

Raming investeringskost: ICT 150.000 euro (besproken met mandaathouder
CIM)
Jaarlijkse licentiekost: raming 24.000 euro

Timing

Start najaar 2021

•

P46: Interface realiseren tussen Lima en het digitale leerplatform
Samenwerking met

•
•

Intern: dienst ICT
Extern: gespecialiseerde software leverancier

Budget

Zie project 39

Timing

Opstart 2022

P47: Interface realiseren tussen digitale evaluatieprocedure en het leerplatform
Samenwerking met

•
•

Intern: dienst ICT
Extern: gespecialiseerde software leverancier

Budget

Raming: 50.000 euro (afhankelijk van de keuzes van leerplatform en enkel nodig
als het om 2 aparte platformen gaat)

Timing

Opstart 2022
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OD 18 We verankeren een groeimindset in het DNA van de VGC zodat we als organisatie
blijven ontwikkelen.
We willen in al onze personeelsleden, HR-processen en organisatiecultuur een groeimindset verankeren (voor
meer info zie deel 4.2).
P48: De dienst leren & ontwikkelen stimuleert en ondersteunt bottom up & top down
leerinitiatieven
Samenwerking met
Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Doorlopend

P49: Medewerkers kennen hun sterke punten en stellen hun eigen ontwikkelplan op.
Dit geeft richting aan hun groei.
Samenwerking met

•

Extern: gespecialiseerde leverancier op het vlak van opleiding en vragen
lijsten

Budget

Zie project 39

Timing

Wordt geïntegreerd in het digitale leerplatform en in de evaluatieprocedure

P50: De dienst leren & ontwikkelen ondersteunt de urbanisten en architecten bij het ontwikkelen
van goede kennisdeling en kwaliteitszorg
Samenwerking met

•
•

Intern: dienst van de LA
Extern: gespecialiseerde leverancier op het vlak van kennismanagement

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

2021-2022

P51: We creëren voor alle VGC-medewerkers ontwikkelkansen en doorstroommogelijkheden via
transversale en hybride8 initiatieven
Samenwerking met

•

Intern: transversaal

Budget

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de betrokken
personeelsleden)

Timing

Opstart 2022

8 Een transversaal project is organisatiebreed terwijl een hybride project bijvoorbeeld slechts 2 of 3 organisatie-onderdelen verenigt.
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7

Bronnen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2020 Lokale Inburgerings- en integratiemonitor
Actieplan Diversiteit 2018-2020
Actiris
Bestuursakkoord ‘Brussel is wat we delen’
Cijfers verwerkt door Actiris. Dataverzameling Enquête naar de arbeidskrachten.
De Jong, B., Dirks, K. & Gillespie, N. (2016). Trust and Team Performance: A Meta-analysis of Main
Effects, Moderators, and Covariates. Journal of Applied Psychology 101,1134-150
Dweck Phd, Carol S. , Mindset: The New Psychology of Success
Enquête naar de arbeidskrachten StatBel
Janssens, R. (2018). Meertaligheid als opdracht: Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis
van taalbarometer 4.
Meta-analyse van 312 studies met 54.417 deelnemers van Timothy Judge en collega’s in 2001 over
werkgeluk.
Meta-analyse van 183 studies met 200.000 deelnemers (2014, Cerasoli, Nicklin en Ford, 2014) rond
de invloed van prestatiebeloning op prestatie. Resultaat analyse:
- Beloningen leiden tot meer kwantiteit van prestaties
- Beloningen leiden niet tot meer kwaliteit van prestaties
- Intrinsieke motivatie leidt tot betere kwaliteit én kwantiteit van prestaties
Nowack, K. & Zak, P. (2019). A Neuroscience Business Case for Empathy in Leaders. Manuscript
under review.
Nowack, K. (2017). Facilitating Successful Behavior Change: Beyond Goal Setting to Goal
Flourishing. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 70, 1-19.
Nowack, K. (2018). Neuro-mythconceptions in consulting psychology: Between a rock and a hard
place. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 70, 1-10,
Strategisch Meerjarenplan 2021-2025
VGC-website: www.vgc.be
Wetenschappelijk inzichten uit het boek ‘HRM Heden & Morgen’ – Evidence-baced practice en
practice based evidence – Jurre Valk en Luca Lopes de Leaõ Laguna – Vakmedianet – 2020 Zak, P.
(2017). The Neuroscience of Trust. Harvard Business Review
Zelfdeterminatie theorie van Deci & Ryan (2000): het enige empirisch bewezen model (intrinsieke)
motivatie
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8

Bijlagen
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2 P2: We ontwikkelen een nieuw telewerkkader voor het post-coronatijdperk (exclusief IT-luik)

3 P3: Evalueren en optimaliseren loopbaanmogelijkheden

4 P4: Versterken van ons werkgeverswerk in de arbeidsmarkt via wervende vacatureberichten, video’s,
getuigenissen collega’s, …

5 P5: Onze selectieprocedures zijn wetenschappelijk onderbouwd, toegankelijk en beperken adverse impact

5 P6: Onze wervingscampagnes bereiken de juiste doelgroepen

5 P7: We ondersteunen leidinggevenden met een stappenplan aanwerving en leerinitiatieven rond kwaliteitsvol selecteren vanuit een groeimindset

6 P8: Ontwikkelen beleid en aanbod preboarding

6 P9: We diversifiëren het onboardingsaanbod

7 P10: OpzettenVGC-inlevingsdagen voor nieuwe medewerkers bij een ander organisatieonderdeel van de
VGC

7 P11: Opzetten BXL-inlevingsdagen voor nieuwe medewerkers bij organisaties uit het superdiverse Brussels
werkveld

8 P12: Behalen diversiteitslabel Actiris

8 P13: We ondersteunen teams om van diversiteit een troef te maken

8 P14: We dichten de digitale kloof door begeleiding en toegang tot ICT

8 P15: Uitwerken nieuwe procedure deeltijdse prestaties wegens beperking of chronische ziekte

8 P16: We informeren en ondersteunen geco-medewerkers om door te stromen naar vaste niet-geco functies

9 P17: Oprichten van een community of practice met interne diversiteitscoaches

9 P18: We sensibiliseren en informeren via een prikkelend en verscheiden aanbod rond de thema’s diversiteit
en inclusie

9 P19: We onderzoeken hoe wij als directie het lokale integratieplan en het armoedeplan met onze eigen
werking. en dienstverlening kunnen ondersteunen

6.1

6.1

6.1

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

Titel project

1 P1: Implementeren tweede pensioenpijler

OD

Overzicht timing projecten

6.1

SD

8.1
2025
2024

2023

2022 K4

2022 K3

2022 K2

2022 K1

2021 K4

2021 K3

2021 K2

2021 K1
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11 P21: Implementering rekruteringssoftware Jobsolutions

11 P22: Implementering nieuwe software voor loonverwerking en personeelsadministratie Lima

11 P23: Implementering interface tussen Lima en Informat voor personeelsgegevens

11 P24: Implementering digitale tijdsregistratie en HR Self Service

12 P25: Ontwikkelen en implementeren offboarding beleid

13 P26: Eigen werking en processen evalueren, bijsturen en stroomlijnen met finaliteit efficiëntie,
transparantie en vereenvoudiging

13 P27: We werken een sterk systeem op het vlak van kennisdeling en kennisborging uit

13 P28: Voor de nieuwe intranetsite maken we alle personeelsinformatie duidelijk en klantgericht

13 P29: Opleiding, coaching en begeleiding ‘Helder en klantvriendelijk schrijven’ voor alle medewerkers van
de directie

13 P30: Herschrijven alle (digitale) standaardbrieven, standaardteksten en formulieren die medewerkers
gebruiken

13 P31: Ontwikkelen en integreren van een VGC-checklist zodat we in onze eigen werking rekening houden
met zowel de administratieve diensten als operationele diensten zoals de gemeenschapscentra of
onderwijzende collega’s

13 P32: Ontwikkelen en verspreiden van een ’HR-checklist.’ Deze tool zal andere organisatieonderdelen en het
beleid helpen om de impact van beslissingen op personeelsprocessen in kaart te brengen.

13 P33: Uitwerken en uitvoeren van een plan waardoor de directie zich kan terugplooien op haar kerntaken.

14 P34: We ontwikkelen en implementeren een plan rond ziekteverzuim en re-integratie voor alle VGC-
medewerkers inclusief het onderwijzend personeel

14 P35: We trekken het ontwikkelen van een organisatiebrede aanpak op het vlak van welzijn, veerkracht
en burn-out. We helpen de verankering hiervan via diverse leerinitiatieven in het aanbod van leren &
ontwikkeling

14 P36: Digitaal ondersteunen van de processen van de sociale dienst om bijvoorbeeld sommige toelagen
automatisch te laten betalen

14 P37: Zichtbaarder maken van de dienstverlening van de sociale dienst en het sociaal fonds

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

Titel project

10 P20: We versterken HR-kennis en vaardigheden bij leidinggevenden met ondersteuning en opleiding bij
personeelsplanning, HR-processen

OD

6.3

SD

2025

2024

2023

2022 K4

2022 K3

2022 K2

2022 K1

2021 K4

2021 K3

2021 K2

2021 K1
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15 P39: Digitaal ondersteunen van de evaluatieprocedure

15 P40: Interface realiseren tussen Lima en de digitale evaluatieprocedure

15 P41: Het competentiekader verrijken met denken in talenten en sterke punten vanuit een groeimindset.
We leren zowel medewerkers als leidinggevende hiermee werken.

15 P42: We trekken en ondersteunen de cultuuromslag naar een feedbackcultuur

16 P43: Opzetten van een ontwikkelingstraject voor leidinggevenden

16 P44: Opzetten forum leidinggevenden naar het voorbeeld van het forum van de centrum
verantwoordelijken van de gemeenschapscentra

17 P45: Alle medewerkers van de VGC gebruiken het digitaal leerplatform als ondersteuning bij hun
ontwikkeling

17 P46: Interface realiseren tussen Lima en het digitale leerplatform

17 P47: Interface realiseren tussen digitale evaluatieprocedure en het leerplatform

18 P48: De dienst leren & ontwikkelen stimuleert en ondersteunt bottom up & top down leerinitiatieven

18 P49: Medewerkers kennen hun sterke punten en stellen hun eigen ontwikkelplan op. Dit geeft richting aan
hun groei.

18 P50: De dienst leren & ontwikkelen ondersteunt de kennismanager bij het ontwikkelen van goede
kennisdeling en kwaliteitszorg

18 P51: We creëren voor alle VGC-medewerkers ontwikkelkansen en doorstroommogelijkheden via transversale
en hybride initiatieven

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

Titel project

15 P38: Uitwerken nieuwe evaluatieprocedure en performantie-afspraken

OD

6.5

SD

2025

2024

2023

2022 K4

2022 K3

2022 K2

2022 K1

2021 K4

2021 K3

2021 K2

2021 K1
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Overzicht budget projecten

2 P2: We ontwikkelen een nieuw telewerkkader voor het post-corona
tijdperk (exclusief IT-luik)

3 P3: Evalueren en optimaliseren loopbaanmogelijkheden

4 P4: Versterken van ons werkgeverswerk in de arbeidsmarkt via wervende vacatureberichten, video’s, getuigenissen collega’s, …

5 P5: Onze selectieprocedures zijn wetenschappelijk onderbouwd,
toegankelijk en beperken adverse impact

5 P6: Onze wervingscampagnes bereiken de juiste doelgroepen

5 P7: We ondersteunen leidinggevenden met een stappenplan aanwerving en leerinitiatieven rond kwaliteitsvol selecteren vanuit een
groeimindset

6 P8: Ontwikkelen beleid en aanbod preboarding

6 P9: We diversifiëren het onboardingsaanbod

7 P10: Opzetten VGC-inlevingsdagen voor nieuwe medewerkers bij een
ander organisatieonderdeel van de VGC

7 P11: Opzetten BXL-inlevingsdagen voor nieuwe medewerkers bij
organisaties uit het superdiverse Brussels werkveld

8 P12: Behalen diversiteitslabel Actiris

8 P13: We ondersteunen teams om van diversiteit een troef te maken

6.1

6.1

6.1

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

6.2

Titel project

1 P1: Implementeren tweede pensioenpijler

OD

6.1

SD

De vermelde budgetten zijn onder voorbehoud dat ze kunnen worden vrijgemaakt.

8.2

Voorzien op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
toepassing personeelsmanagement

investering: € 20.000 cofinanciering Actiris: €10.000 bij goedkeuring plan

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden). Wordt opgenomen in het budget vorming artikel
31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en toepassing personeelsmanagement.

raming: € 15.000

raming: € 20.000

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden). Het kostenplaatje van eventuele extra loopbaanmogelijkheden wordt in dit project onderzocht.

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

€ 1.452.105,31 (in 2021)
Gemiddeld € 871.100 euro + dossierkosten en algemene kosten in de d
 aarop
volgende jaren

Budget
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8 P16: We informeren en ondersteunen geco-medewerkers om door te
stromen naar vaste niet-geco functies

9 P17: Oprichten van een community of practice met interne diversiteits Begroot op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
coaches
toepassing personeelsmanagement

9 P18: We sensibiliseren en informeren via een prikkelend en verscheiden Begroot op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
aanbod rond de thema’s diversiteit en inclusie
toepassing personeelsmanagement

9 P19: We onderzoeken hoe wij als directie het lokale integratieplan en
het armoedeplan met onze eigen werking en dienstverlening kunnen
ondersteunen

10 P20: We versterken HR-kennis en vaardigheden bij leidinggevenden
met ondersteuning en opleiding bij personeelsplanning, HR-processen

11 P21: Implementering rekruteringssoftware Jobsolutions

11 P22: Implementering nieuwe software voor loonverwerking en
personeelsadministratie Lima

11 P23: Implementering interface tussen Lima en Informat voor
personeelsgegevens

11 P24: Implementering digitale tijdsregistratie en HR Self Service

12 P25: Ontwikkelen en implementeren offboarding beleid

13 P26: Eigen werking en processen evalueren, bijsturen en stroomlijnen
met finaliteit efficiëntie, transparantie en vereenvoudiging

13 P27: We werken een sterk systeem op het vlak van kennisdeling en
kennisborging uit

13 P28: Voor de nieuwe intranetsite maken we alle personeelsinformatie
duidelijk en klantgericht

13 P29: Opleiding, coaching en begeleiding ‘Helder en klantvriendelijk
schrijven’ voor alle medewerkers van de directie

6.2

6.2

6.2

6.2

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.4

6.4

6.4

6.4

Voorzien op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
toepassing personeelsmanagement

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

Voorzien op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
toepassing personeelsmanagement + budget ICT

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)
Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, is er mogelijk een impact op
budget (vb. bedrag voor een pensioenviering).

Raming: € 200.000 (te begroten in 2022)

Geïntegreerd in kostprijs Lima (begroot in 2020 CB Nr: 20202021-0330 van
17/12/20)

€ 805.000 (begroot in 2020 CB Nr: 20202021-0330 van 17/12/20)

€ 14.350 (begroot in 2020 CB Nr: 20202021-0330 van 17/12/20)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

Budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

8 P15: Uitwerken nieuwe procedure deeltijdse prestaties wegens
beperking of chronische ziekte

Voorzien op artikel 31000/123-18 Kosten ontwikkeling, implementatie en
toepassing personeelsmanagement + budget ICT

Budget

6.2

Titel project

8 P14: We dichten de digitale kloof door begeleiding en toegang tot ICT

OD

6.2

SD
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13 P32: Ontwikkelen en verspreiden van een ’HR-checklist.’ Deze tool zal
andere organisatieonderdelen en het beleid helpen om de impact van
beslissingen op personeelsprocessen in kaart te brengen.

13 P33: Uitwerken en uitvoeren van een plan waardoor de directie zich
kan terugplooien op haar kerntaken.

14 P34: We ontwikkelen en implementeren een plan rond ziekteverzuim
en re-integratie voor alle VGC-medewerkers inclusief het onderwijzend
personeel

14 P35: We trekken het ontwikkelen van een organisatiebrede aanpak
op het vlak van welzijn, veerkracht en burn-out. We helpen de verankering hiervan via diverse leerinitiatieven in het aanbod van leren &
ontwikkeling

14 P36: Digitaal ondersteunen van de processen van de sociale dienst om
bijvoorbeeld sommige toelagen automatisch te laten betalen

14 P37: Zichtbaarder maken van de dienstverlening van de sociale dienst
en het sociaal fonds

15 P38: Uitwerken nieuwe evaluatieprocedure en performantie-afspraken

15 P39: Digitaal ondersteunen van de evaluatieprocedure

15 P40: Interface realiseren tussen Lima en de digitale evaluatieprocedure Raming: € 50.000

15 P41: Het competentiekader verrijken met denken in talenten en sterke
punten vanuit een groeimindset. We leren zowel medewerkers als
leidinggevende hiermee werken.

15 P42: We trekken en ondersteunen de cultuuromslag naar een
feedbackcultuur

16 P43: Opzetten van een ontwikkelingstraject voor leidinggevenden

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

6.5

Raming: extra € 20.000 in 2021 en € 20.000 in 2022, nadien onderhoud)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden) + Voorzien op artikel 31000/123-18 Kosten
ontwikkeling, implementatie en toepassing personeelsmanagement

Raming: € 50.000 per jaar

Voorzien in budget voor digitaal leerplatform (raming ± € 14 per licentie)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

Raming: € 50.000 (extra, begroten in 2022)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden) > te bekijken of er extra VTE nodig is

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

13 P31: Ontwikkelen en integreren van een VGC-checklist zodat we in
onze eigen werking rekening houden met zowel de administratieve
diensten als operationele diensten zoals de gemeenschapscentra of
onderwijzende collega’s

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

Budget

6.4

Titel project

13 P30: Herschrijven alle (digitale) standaardbrieven, standaardteksten en
formulieren die medewerkers gebruiken

OD

6.4

SD
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17 P46: Interface realiseren tussen Lima en het digitale leerplatform

17 P47: Interface realiseren tussen digitale evaluatieprocedure en het
leerplatform

18 P48: De dienst leren & ontwikkelen stimuleert en ondersteunt bottom
up & top down leerinitiatieven

18 P49: Medewerkers kennen hun sterke punten en stellen hun eigen
ontwikkelplan op. Dit geeft richting aan hun groei.

18 P50: De dienst leren & ontwikkelen ondersteunt de kennismanager bij
het ontwikkelen van goede kennisdeling en kwaliteitszorg

18 P51: We creëren voor alle VGC-medewerkers ontwikkelkansen en doorstroommogelijkheden via transversale en hybride initiatieven

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

zie project 39

budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
betrokken personeelsleden)

Raming: € 50.000 (afhankelijk van de keuzes van leerplatform en enkel nodig
als het om 2 aparte platformen gaat)

zie project 39

Raming: investeringskost ICT € 150.000 (besproken met mandaathouder CIM)
Jaarlijkse licentiekost: raming € 24.000

17 P45: Alle medewerkers van de VGC gebruiken het digitaal leerplatform
als ondersteuning bij hun ontwikkeling

Budget

6.6

Titel project

16 P44: Opzetten forum leidinggevenden naar het voorbeeld van het
budgetneutraal (Project wordt opgenomen in het takenpakket van de
forum van de centrumverantwoordelijken van de gemeenschapscentra betrokken personeelsleden)

OD

6.5

SD

