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door prof. dr. Peter Hupe heid aan verzorgde cursussen; in Vlaanderen lijkt de zichtbaarheid 
van het Instituut in de bestuurskunde en het openbaar bestuur wel-
haast maximaal. Eveneens in de internationale bestuurskunde-be-
oefening staat het Instituut inmiddels als zeer gerenommeerd te 
boek. Deze reputatie stoelt op een gestage stroom aan dissertaties, 
monografieën, bundels en artikelen in internationale tijdschriften. Ter 
verklaring van deze positie-op-een-zeer-hoog-niveau zou ik de vol-
gende factoren willen noemen.

Ten eerste is de institutionele context van het Instituut bijzonder. De 
organisatorische inbedding in de Faculteit Sociale Wetenschappen 
kan er een van relatieve autonomie zijn, omdat een aanzienlijk deel 
van de inkomsten door middel van contractonderzoek wordt verwor-
ven. Tegelijkertijd is de continuïteit gewaarborgd, omdat het Instituut 
in Leuven optreedt als vertegenwoordiger van een consortium van 
Vlaamse universiteiten die hun krachten hebben gebundeld teneinde 
in opdracht van het openbaar bestuur in Vlaanderen bestuurskundig 
onderzoek te kunnen verrichten. Dat dit optreden succesvol is moge 
blijken uit het feit dat de Vlaamse overheid een dergelijke verantwoor-
delijkheid onlangs voor een tweede periode van vijf jaar aan het 
Instituut heeft toegekend. Deze institutionele positionering is voor de 
wetenschapsbeoefening relevant, omdat zij de programmering van 
onderzoek noodzakelijk maakt en productiviteit bevordert. 
Contractonderzoek blijkt niet met een korte termijnoriëntatie behoe-
ven samen te vallen. Eerder is kans op het tegenovergestelde, name-
lijk de realisering van een meerjarige onderzoeksagenda. De samen-
werkingsrelaties met de overheid en met andere universiteiten bieden 
toegang tot grote gegevensbestanden. Daardoor ontstaan langere 
termijnmogelijkheden voor verklaring en theorievorming, die in pro-
motieonderzoek en anderszins kunnen worden benut.
 
De tweede factor betreft het Instituut als organisatie. Het Instituut 
behelst met recht een human resources pool: een rijkdom aan ta-
lenten, vaardigheden en ambities, voor de aanwending waarvan de 
randvoorwaarden steeds aandacht krijgen. Er is discipline en een 
constante behoefte degelijk werk te leveren. Het feit van het con-
tractonderzoek impliceert de noodzaak van samenwerking, maar 
teamwork wordt ook als waarde op zich gezien. De zogenoemde 
‘ondersteuning’ van het onderzoek en onderwijs is in feite altijd 
meer dan dat: Anneke Heylen en haar collega’s denken mee en 
anticiperen. Met deze kenmerken is het Public Management Institute 
inderdaad een echt ‘instituut’, met een eigen corporate identity.

Naast de institutionele context en de organisatiecultuur lijkt een 
derde factor wezenlijk te hebben bijgedragen aan de positie die het 
Instituut thans heeft bereikt, namelijk intellectueel leiderschap. Aan 
de wieg van de voorloper van het Instituut stonden Roger Depré, 
wijlen Hugo van Hassel en Rudolf Maes. Zeker ook de combinatie 
van vakmanschap en brede blik van laatstgenoemde, thans met 
emeritaat, heeft een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikke-
ling van het bestuurskundig onderzoek in Leuven. Door de toetre-
ding van Marleen Brans, Annie Hondeghem en Koen Verhoest, allen 

Een externe blik op 
het Instituut voor de Overheid

“Verwondering is het begin van alle kennis, vrijheid van 
denken, open debat. Naast ambachtelijkheid en ‘esprit de 
corps’ zijn dat waarden die niet alleen in universitaire 
brochures staan, maar in het dagelijks werk daadwerkelijk 
worden onderhouden.” 

Een externe blik op het Instituut voor de Overheid

prof. dr. Peter Hupe,  
Erasmus Universiteit Rotterdam, 
gastprofessor Instituut voor de 
Overheid, februari-oktober 2007

De stad Leuven is een universiteitsstad in de beste Europese tradi-
tie. Een monumentaal stadhuis, een fraai marktplein, het Groot 
Begijnhof en tal van andere historische bezienswaardigheden ma-
ken de stad een trekpleister voor velen. Als men daaraan nog eens 
de faam van de Vlaamse c.q. Belgische gastvrijheid toevoegt, is 
meteen duidelijk wat de stad zo aantrekkelijk maakt. Toch zijn het 
vooral andere redenen die een beoefenaar van wetenschap graag 
naar Leuven doen komen. 

De universiteit die er sinds lang gevestigd is, staat voor de hoogste 
academische standaarden. Verwondering als begin van alle kennis, 
vrijheid van denken, open debat. Naast ambachtelijkheid en ‘esprit 
de corps’ zijn dat waarden die niet alleen in universitaire brochures 
staan, maar in het dagelijks werk daadwerkelijk worden onderhou-
den. Ten aanzien van dit laatste veronderstel ik althans - een onder-
zoeker past verantwoording - dat voor de K.U.Leuven als geheel 
geldt wat ik heb kunnen waarnemen bij een onderdeel daarvan, 
namelijk het Instituut voor de Overheid. Die waarneming vond plaats 
toen ik in 2007 als gastprofessor aan het Instituut verbonden was. 
In die periode, deeluitmakend van de staf van de Faculteit Sociale 
Wetenschappen, kwam ik wekelijks op het Instituut om college te 
geven. Eerder reeds, in 2003, bood Geert Bouckaert mij de gele-
genheid om aan de ‘Van Evenstraat’ gedurende twee maanden aan 
enkele artikelen te werken. ‘Op kot’ wonend, kon ik toen dagelijks 
ervaren hoe het Instituut functioneert. Daardoor werd mij duidelijk 
hoezeer dat dagelijkse functioneren heeft kunnen bijdragen aan de 
nationaal en internationaal vooraanstaande positie die het Instituut 
zich thans heeft verworven. Die positie komt tot uitdrukking in de 
publicatie van een lange reeks onderzoeksrapporten en in een veel-
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internationaal zeer actief, heeft de leiding van het Instituut zich ver-
breed en verjongd. De recente komst van Christopher Pollitt heeft 
de internationale zichtbaarheid van de Leuvense bestuurskunde-
beoefening verder vergroot. Bij een instituut behoort een directeur; 
en dat is er maar één. Tegelijkertijd zijn de rollen die Geert Bouckaert 
voor het Instituut vervult, meervoudig. Staand voor zijn organisatie 
is Geert een man met visie, inspirator, bindende kracht. Naar buiten 

fungeert hij als ambassadeur en netwerker. In internationale verhou-
dingen optredend blijft hij steeds Europeaan. 

Juist de onderkende betekenis van de Europese dimensie heeft de 
afstand tussen Rotterdam en Leuven, beide belangrijke centra van 
bestuurskunde-beoefening, verkleind. Het is tegen deze achter-
grond dat ik altijd graag in Leuven kom.

prof. dr. Peter L. Hupe
Erasmus Universiteit Rotterdam
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‘Collaborations for Accountability and to Improve Performance: 
examples from US Government Agencies at the National and State 
Levels’ to the Flemish government (Brussels, June 28, 2004). I was 
most impressed by the willingness to study approaches throughout 
the world for finding local solutions. Because of the comparative 
approach and theoretical based practices, the work of the Institute 
is well respected internationally and published in leading journals 
and well respected books. 

The Institute is a leader in the field of public management. Through 
its leadership, the annual transatlantic dialogues have been institu-
tionalized with the 4th taking place in Milan, Italy in June 2008. I was 
pleased to co-host the 3rd at the University of Delaware in 2007 with 
the assistance of prof. dr. Annie Hondeghem from the Institute. The 
previous two had been hosted in Leuven. The transatlantic dialo-
gues through the vision of Geert Bouckaert provides a venue for 
academics and practitioners in Europe and the US to exchange 
research and practices over the course of three days, with the pa-
pers often resulting in publications. For example, papers from the 
second transatlantic dialogue on performance management are pu-
blished in the ‘Public Performance and Management Review’ in 
June 2007; papers from the 3rd transatlantic dialogue on leadership 
are currently under review for an edited book. The transatlantic dia-
logues have become so popular that they have now expanded bey-
ond the boundaries of Europe and the US and include individuals 
from Latin America, Asia and the Middle East. 

In addition to all of the excellent work that comes from the collabo-
rative team work of the Public Management Institute, K.U.Leuven a 
world class University in a beautiful setting with great facilities provi-
des a welcoming venue for visiting scholars. I look forward to retur-
ning to Leuven and encourage my colleagues to participate in col-
laborations with the Institute. 

prof. dr. Maria P. Aristigueta
University of Delaware, USA

by prof. dr. M. Aristigueta

An external view of the Public Management Institute

An external view 
of the Public Management Institute

“The Institute integrates the most current and well respec-
ted theory with cutting edge practices to provide services 
to its contracted officials.”

prof. dr. Maria P. Aristigueta
Professor and director
School of Urban Affairs and 
Public Policy
University of Delaware, USA

The Public Management Institute is internationally renowned for its 
innovative and creative practices under the leadership of prof. dr. 
Geert Bouckaert. I had the privilege of spending time in Leuven 
during my sabbatical in 2004 and have had the pleasure of continu-
ing to work with individuals from the Institute. Our work has resulted 
in joint presentations for the European Group for Public Administration 
(EGPA) and American Society for Public Administration (ASPA). A 
symposium on international practices in performance measurement 
at ASPA culminated in a SAGE publication ‘Practice-Based 
Performance Management: An International Handbook’ (2008) with 
colleagues from all over the world.

In its practice, the Institute integrates the most current and well res-
pected theory with cutting edge practices to provide services to its 
contracted officials. While I was visiting in Leuven, prof. dr. Geert 
Bouckaert, Wouter Van Dooren, and I made a presentation titled 
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1.1. Profiel en synergie

Het Instituut voor de Overheid is geclusterd rond een aantal inhou-
delijke domeinen betrekking hebbend op overheidsmanagement, 
beleid en bestuur:
•	 beleid
•	 bestuurlijke relaties en organisatie
•	 ethiek, personeelsbeleid en gelijke kansen
•	 financieel management en prestatiemeting
•	 ICT en eGovernment
•	 kwaliteit, communicatie en relatie bestuur-burger
•	 veranderingsmanagement

Binnen de diverse inhoudelijke domeinen worden volgende activitei-
ten uitgevoerd:
•	 fundamenteel en toegepast onderzoek
•	 opleiding, vorming en training
•	 wetenschappelijke dienstverlening
Er wordt gestreefd naar synergie via circulatie van ideeën, personen 
en middelen binnen en tussen de diverse clusters. Op het gebied 
van internationalisering en publicaties wordt een gezamenlijk beleid 
gevoerd. 
Figuur 1 toont een schematische weergave van deze profilering en 
de onderlinge interdependentie.

beleid bestuurlijke 
relaties & 

organisatie

ethiek
personeels- 

beleid & 
gelijke 
kansen

financieel 
management 
& prestatie-

meting

ICT & 
eGovern-

ment

kwaliteit, 
communicatie 

en relatie 
bestuur- 
burger

verande-
rings- 

management

fundamenteel 
onderzoek

toegepast  
onderzoek

universitaire 
opleiding 

postacademische 
vorming

wetenschappelijke 
dienstverlening

Figuur 1: Profilering van en interdependentie binnen het Instituut voor de Overheid

1. Het Instituut voor de Overheid



9Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen

www.steunpuntbov.be

De Vlaamse overheid gaf in 2001 een erkenning aan het consortium 
van K.U.Leuven (Instituut voor de Overheid), Universiteit Antwerpen 
(Onderzoeksgroep Management en Bestuur), Universiteit Gent 
(Onderzoeksgroep Sociaalwetenschappelijke Methodologie) en 
Hogeschool Gent (Departement Handelswetenschappen en 
Bestuurskunde) ten behoeve van de uitbouw van een steunpunt 
voor beleidsrelevant onderzoek in het kader van ‘Bestuurlijke 
Organisatie Vlaanderen’ (SBOV). 
In oktober 2006 kreeg het consortium onder coördinatie van het 
Instituut voor de Overheid, een verlenging van de erkenning als 
steunpunt voor het thema ‘bestuurlijke organisatie Vlaanderen’ voor 
de periode 2007-2011. Partners hierbij zijn: 
•	 Instituut voor de Overheid (K.U.Leuven)
•	 Onderzoeksgroep Management en Bestuur (Universiteit Antwer pen)
•	 Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde (Hoge-

school Gent)
•	 Centrum voor Lokale Politiek, Faculteit Politieke en Sociale 

Wetenschappen (Universiteit Gent)
•	 SEIN, Instituut voor Gedragswetenschappen (Universiteit Hasselt)

Het SBOV heeft als missie om op basis van wetenschappelijk on-
derzoek de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie te onder-
steunen van voor het beleid relevante problemen. Vanuit een speci-
ale aandacht voor de ondersteuning van de bestuurlijke vernieuwing 
en binnen het kader van de beleids- en beheerscyclus wordt hier-
toe:
•	 fundamenteel, internationaal vergelijkend en toegepast weten-

schappelijk onderzoek verricht,
•	 aandacht besteed aan de valorisatie van dit onderzoek naar de 

Vlaamse overheid toe,
•	 gespecialiseerd en onafhankelijk advies verstrekt,
•	 wetenschappelijke ondersteuning verleend voor de ontwikkeling 

van instrumenten van beleid en bestuur,
•	 een kennisbasis en netwerk ontwikkeld en ter beschikking ge-

steld.

Via de website www.steunpuntbov.be kan u kennis maken met alle 
onderzoeksprojecten, onderzoeksrapporten en andere publicaties.

 

1.2.  Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
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K.U.Leuven U.Antwerpen Hogeschool 
Gent

U.Gent U.Hasselt

A-onderzoekslijnen 2007-2011
Cluster innoverende beleids-, beheers- en financiële cycli 
Kwaliteit, tevredenheid en vertrouwen in de publieke sector 2007-2011     
Effectiviteit van financiële innovaties in Vlaamse gemeenten 
en OCMW’s

2007-2011     

Government governance: theoretische en normatieve  
modellen voor deugdelijk bestuur in de Vlaamse overheid

2007-2011     

Geïnformeerd beleid: afstemming van vraag en aanbod van 
kwantitatieve beleidsinformatie en toekomstverkenningen

2007-2011     

Cluster HRM en veranderingsmanagement  
Vergrijzing van het overheidspersoneel 2007-2011     
Centrale aansturing versus decentrale autonomie in 
personeelsmateries bij de Vlaamse lokale overheden

 2007-2011    

Cluster sturing in netwerken van overheid, non-profit en bedrijf
Publiek-private samenwerkingsvormen 2007-2011     
Lokaal beleid in netwerksturing   2007-2011 2007-2011  
Europeanisering van interbestuurlijke relaties  2007-2011    
Organisatie en management van regulering 2007-2011     
Cluster vernieuwde relaties burger en bestuur 
Burgerparticipatie in Vlaamse steden   2007-2011 2007-2011 2007-2011
Interactief beleid van de Vlaamse overheid 2007-2011     
B spoor 2007-2011 
Impact van de staatshervorming op bestuurszaken 2007-2011     
Stedenbeleid  2007-2008    
Kortetermijn onderzoeksprojecten 2007
Internationale vergelijkingen vergeleken: een meta-analyse 
van rangschikkingen van publieke sectoren

2007     

Naar een meetinstrument ter ondersteuning van het 
ambtelijk integriteitsbeleid

2007     

Bestuurskundige en juridische evaluatie van intergemeen-
telijke samenwerking

2007     

Tabel 1. Onderzoeksprogramma SBOV 2007
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Het wetenschappelijk onderzoek van het Instituut voor de Overheid 
is zowel fundamenteel (met onder meer doctoraatsonderzoek) als 
toegepast. Het onderzoek wordt verspreid via publicaties, nationale 
en internationale gastcolleges, wetenschappelijke voordrachten en 
studiedagen.
Tijdens het werkjaar 2007 werkten 34 onderzoeksmedewerkers aan 
26 toegepaste onderzoeksprojecten en 15 doctoraatsonderzoeken. 
Opdrachtgevers waren het Europees Sociaal Fonds, de Europese 
Commissie, het F.W.O., de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD 
Justitie, de FOD Personeel en Organisatie, de Gemeente Lanaken, 
het IWT-Vlaanderen, de OESO, de POD-Federaal Wetenschapsbeleid, 
Regionale steden, UK Economic and Social Research Council en de 
Vlaamse overheid. Ook het bijzonder onderzoeksfonds (BOF) van de 
K.U.Leuven financiert enkele projecten. 

De projecten hebben betrekking op meerdere beleidsaspecten. 
Figuur 2 toont de verhouding volgens personeelsallocatie over de 
diverse domeinen. 
Figuur 3 situeert de diverse onderzoeken in 2007 van het Instituut 
voor de Overheid binnen haar onderzoeksdomeinen. De overeen-
komstige nummering is weergegeven in tabel 2 en tabel 3.

In dit jaarverslag vindt u een beschrijving van de projecten waarbinnen 
in 2007 onderzoek is verricht. Paragraaf 6 omvat een exhaustieve lijst 
van de publicaties. Informatie over al onze projecten en publicaties 
vindt u terug op de website www.instituutvoordeoverheid.be.

Figuur 2: Procentuele verdeling van de personeelsallocatie 
over de diverse onderzoeksdomeinen

Figuur 3: Situering van de diverse onderzoeken binnen de profilering van het Instituut voor de Overheid
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D1. (Het managen van) interbestuurlijke verhoudingen in multi-level beleidsnetwerken (2005-2008): Joris Voets 
D2. Een kritische discourstheoretische analyse van de concepten gelijkheid en diversiteit in de overheid (2006-2010):  

Sarah Scheepers 
D3. Evaluatiecapaciteit in Vlaanderen en Wallonië: een comparatieve multi-level analyse (2007-2012): Valérie Pattyn
D4. Externe opleidingen in overheidsmanagement en de transfer van verworven competenties. Casestudie van de federale overheid 

(2006-2010): Bruno Broucker 
D5. Government governance: theoretische en normatieve modellen voor deugdelijk bestuur in de Vlaamse overheid (2007-2011): 

Jurgen Spanhove 
D6.  Kwaliteit en innovatie in de Vlaamse lokale besturen (start 2007): Steven Van Roosbroek 
D7. Kwaliteitsmanagement bij Vlaamse agentschappen: de rol van autonomie en organisatiecultuur (start 2007): Sara Demuzere 
D8. Naar een bestuurskundige theorie over ‘Public Service Motivation’ (PSM): maakt ‘public’ een verschil? (2005-2008):  

Wouter Vandenabeele 
D9. Organisatie en management van regulering (2007-2011): Jan Rommel
D10. Politieke actoren in bestuurlijke hervormingen. Een stakeholder benadering van Beter Bestuurlijk Beleid en Copernicus 

(2002-2008): Christophe Pelgrims 
D11. Publieke sector hervormingen en het dilemma van overheidscapaciteit in Tanzania: een studie van het verzelfstandigingspro-

gramma (start 2006): Andrew Sulle
D12. Publiek-private samenwerkingsvormen: aansturing en evaluatie van specifieke samenwerkingsverbanden door Vlaamse en  

lokale overheden: Sander Van Garsse
D13. Ruimtelijke informatie-infrastructuur voor een innovatieve publieke sector: een bestuurskundige benadering (2007-2011):  

Glenn Vancauwenberghe
D14. Towards a Sustainable Fishery Policy in Developing Countries. Achievements, Constraints and Policy Options (start 2007): 

Gianluca Ferraro
D15. Veranderende vormen van coördinatie binnen de centrale overheid (2005-2008): Eva Beuselinck 

Tabel 2. Doctoraatsonderzoeken aan het Instituut voor de Overheid in 2007

Wetenschappelijk onderzoek

BELEID
B1.  ECOST: Ecosystems, Societies, Consilience, Precautionary principle: development of an assessment method of the societal 

cost for best fishing practices and efficient public policies (2006-2009): Gianluca Ferraro i.s.m. University Porthsmouth (UK) & 
Instituut voor Internationaal en Europees beleid (K.U.Leuven)

B2.  SBOV II: Geïnformeerd beleid: afstemming van vraag en aanbod van kwantitatieve beleidsinformatie en toekomstverkenningen 
(2007-2011): Bart De Peuter 

B3.  SBOV II: Interactief beleid van de Vlaamse overheid: optimalisering van participatie aan verschillende types van interactief beleid 
(2007-2011): Jan Van Damme 

BESTUURLIJKE RELATIES EN ORGANISATIE
O1.  De regionale steden en het gemeentedecreet: praktische uitvoering van nieuwe beleids- en beheersopdrachten in het kader van 

effectieve dienstverlening (2006-2009): Jeroen Windey 
O2.  Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van sociale zekerheid (2007-2008): Steve Troupin 
O3.  SBOV II: Bestuurskundige en juridische evaluatie van intergemeentelijke samenwerking (2007-2008): Roel De Meu 
O4.  SBOV II: Government governance: theoretische en normatieve modellen voor deugdelijk bestuur in de Vlaamse overheid 

(2007-2011): Jurgen Spanhove 
O5.  SBOV II: Organisatie en management van regulering (2007-2011): Jan Rommel 
O6.  SBOV II: Publiek-private samenwerkingsvormen: aansturing en evaluatie van specifieke samenwerkingsverbanden door 

Vlaamse en lokale overheden (2007-2011): Sander Van Garsse 

Tabel 3. Toegepast onderzoek aan het Instituut voor de Overheid in 2007
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FINANCIEEL MANAGEMENT EN PRESTATIEMETING
F1.  De rol van metingen en indicatoren in de sociale constructie van het begrip performantie van de publieke sector (2006-2009): 

Wouter Van Dooren 
F2.  Government at a glance (2007): Wouter Van Dooren, Maarten Luts & Miekatrien Sterck
F3.  Prestatie-indicatoren in de gezondheidszorg: een Anglo-Nederlandse studie (2006-2008): Christopher Pollitt & Stephen Harrison 

(University of Manchester)
F4.  SBOV II: Effectiviteit van financiële innovaties in Vlaamse gemeenten en OCMW’s (2007-2011): Katrien Weets 
F5.  SBOV II: Internationale vergelijkingen vergeleken: een meta-analyse van rangschikkingen van publieke sectoren (2007-2008): 

Maarten Luts

ICT EN EGOVERNMENT
I1.  SPATIALIST - Spatial Data Infrastructure and Public Sector Innovation (2007-2011): Joep Crompvoets & Glenn Vancauwenberghe 

i.s.m. SADL, ICRI, CeSO & VUB

ETHIEK, PERSONEELSMANAGEMENT, GELIJKE KANSEN
P1.  Genderanalyse van de werving en selectie van de Vlaamse topambtenaren (2007): Christophe Pelgrims, Justine Sys & Sarah 

Scheepers 
P2.  Haalbaarheidsstudie naar een werklastmetingsinstrument voor de zetel (2007): Veerle Conings i.s.m. Institut des Sciences 

Humaines et Sociales (Université de Liège) & Afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie (K.U.Leuven)
P3.  Instroom van allochtone studenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U.Leuven (2007-2008, copromotor): 

Karen De Wolf (Faculteit Sociale Wetenschappen, K.U.Leuven)
P4.  Public service motivation: een institutionalistische en comparatieve benadering (2006-2007): James L. Perry 
P5.  SBOV II: Naar een meetinstrument ter ondersteuning van het ambtelijk integriteitsbeleid (2007-2008): Karlien Delbeke
P6.  SBOV II: Vergrijzing van het overheidspersoneel: een macro-, meso- en microperspectief (2007-2011): Kathleen Vanmullem 
P7.  Vuurtoren 45 plus (2005-2007): Kathleen Vanmullem i.s.m. VOKA, Centrum voor Sociale Beroepspedagogiek (K.U.Leuven), 

Randstad Belgium NV, PointX & SERR/RESOC

KWALITEIT, COMMUNICATIE EN RELATIE BESTUUR-BURGER
K1.  Analyse van de crisiscommunicatie (2006-2007): Nathalie Colsoul (School voor Massacommunicatieresearch, K.U.Leuven)
K2.  Burgerparticipatie (2007-2008): Nathalie Colsoul (School voor Massacommunicatieresearch, K.U.Leuven) i.s.m. Leuvens insti-

tuut voor Criminologie
K3.  Doorlichting van de interne en externe communicatie van de gemeente Lanaken (2007-2008, copromotor): Karolien Joniaux 

(School voor Massacommunicatieresearch, K.U.Leuven)
K4.  Effectiviteit van technopreventief advies (TPA) (2007-2008, copromotor): Leen Symons (Leuvens Instituut voor Criminologie, 

K.U.Leuven) i.s.m. Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid Katho/Ipsoc Kortrijk
K5.  Ruimtemonitor Vlaanderen: organisatorische aspecten van de haalbaarheidsanalyse (2007-2008): Wouter Van Dooren i.s.m. 

ICRI & Steunpunt Ruimte en Wonen
K6.  SBOV II: Kwaliteit, tevredenheid en vertrouwen in de publieke sector: kwaliteit en innovatie in de Vlaamse lokale besturen 

(2007-2011): Steven Van Roosbroek 

VERANDERINGSMANAGEMENT
V1.  Empirisch onderzoek naar de uitbouw van strategisch management (2007): Christophe Pelgrims, Veerle Conings & Justine 

Sys 
V2.  SBOV II: Impact van de staatshervorming op bestuurszaken (2007-2011): Tom Depuydt & Christophe Pelgrims 
V3.  Verandering en continuïteit in de overheidssector: een comparatieve en longitudinale studie (2006-2011): Christopher Pollitt 
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2.1. Beleid 

lijk voor dat deel van het project dat bestaat uit een analyse van de 
implementatie van visserijbeleid in ontwikkelingslanden.

Ondanks de stijgende aanwezigheid van internationale instrumen-
ten ter bescherming van het zeeleven, vermindert de overbevissing 
niet. Nationale overheden houden vast aan beleid dat grotere 
vangsten mogelijk maakt, met als gevolg dat meer dan driekwart 
van de vispopulatie op aarde dringende maatregelen nodig heeft. 
Het feit dat internationale overeenkomsten door nationale overhe-
den niet geïmplementeerd worden en de gebrekkige nationale insti-
tutionele architectuur vormen de belangrijkste oorzaken van het 
niet-duurzaam karakter van het huidige visserijmanagement.

Vooral in ontwikkelingslanden (West-Afrika, Zuid-Oost-Azië en de 
Caraïben) zal de overbevissing leiden tot schade aan het milieu (di-
recte schade en indirect door interacties binnen het ecosysteem), 
aan de economie (zoals verlies van werk en inkomen) en aan de 
samenleving (minder zekerheid op voedsel, verhoogde armoe-
de,...).

In 2007 werden 4 hoofdlijnen binnen het project uitgezet: ten eerste 
werd conceptueel denkwerk verricht om zo tot een theoretisch ka-
der te komen voor het geheel van het onderzoek. Dit theoretisch 
kader is uiteindelijk een samengaan van regimetheorie en imple-
mentatiestudies. Ten tweede werden de belangrijkste onderwerpen 
in het hedendaagse debat over duurzaam visserijbeleid geanaly-
seerd. Hierbij werden evoluties in het internationaal visserijbeleid 
geschetst. Dit alles werd ter discussie voorgelegd aan topbeleids-
makers van de Intergovernmental Oceanographic Commission 
(UNESCO) en van het departement Visserij van de FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations). Ten derde werd 
China’s visserijbeleid in kaart gebracht, in samenwerking met de 
School of Government van de Sun Yat-Sen University (Guangzhou, 
China). Ten slotte werd een aanzet gedaan om de methodologische 
implicaties na te gaan van de vergelijkende gevalstudie door ECOST. 
Ook de problematiek van een institutionele interactie tussen interna-
tionale en nationale beleidskaders werd reeds behandeld.

In het kader van dit project wordt ook een doctoraat voorbereid.

Periode: december 2006 - september 2009
Coördinatie: Marleen Brans i.s.m. University Porthsmouth 
(UK) & Instituut voor Internationaal en Europees beleid (IIEB, 
K.U.Leuven)
Wetenschappelijk medewerker: Gianluca Ferraro 
Financiering: Europese Commissie

2.1.1. ECOST: Ecosystems, Societies, Consilience, Precautionary principle: development of 
an assessment method of the societal cost for best fishing practices and efficient 
public policies (2006-2009) 

Wetenschappelijk onderzoek

Gianluca Ferraro

“Ondanks de stijgende aanwezigheid van internationale 
instrumenten ter bescherming van het zeeleven, vermin-
dert de overbevissing niet. Vooral in ontwikkelingslanden 
zal de overbevissing leiden tot schade aan het milieu, de 
economie en de samenleving.”

Het Instituut voor de Overheid is sinds december 2006 betrokken 
bij het ECOST-project, dat gefinancierd wordt door de DG Research 
van de Europese Commissie. Het project wordt uitgevoerd in kader 
van het FP6 (6th Framework Programme for Research and 
Development).

De belangrijkste opdracht van het project is de ontwikkeling van een 
nieuwe methode om de maatschappelijke kosten in schaal te bren-
gen van visserijbeleid en -praktijken. De methode moet hierbij in 
staat zijn de economische, ecologische en maatschappelijke impli-
caties te evalueren. Het Instituut voor de Overheid is verantwoorde-
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Promotor: Marleen Brans
Co-promotor: Annie Hondeghem
Doctorandus : Valérie Pattyn
Financiering: K.U.Leuven (A.A.P. mandaat)

niveau. Getuige hiervan zijn onder meer de oprichting van zowel een 
Waalse EvaluatieAssociatie (SWEP), evenals een Vlaamse tegen-
hanger (Vlaams EvaluatiePlatform-VEP). Ondanks deze indicaties 
van een toenemende aandacht voor beleidsevaluatie op regionaal 
niveau, is er vooralsnog geen systematisch beschikbaar empirisch 
onderzoeksmateriaal over de precieze evaluatiecapaciteit op meso- 
(beleidsdomein) en micro-niveau (individuele overheidsorganisatie). 
Dit doctoraatsonderzoek heeft de bescheiden ambitie deze lacune 
tegemoet te komen. 

Een dergelijke analyse dient toe te laten meer genuanceerde uitspra-
ken te doen over de beleidsevaluatieve capaciteit van beide regio’s. 
Een systematisch multi-level onderzoek, waarin overheidsorganisa-
ties naast elkaar worden geplaatst over sectoren en regio’s heen, zou 
ook meer precieze aanwijzingen moeten bevatten over de invloed 
van de Europese Unie in het ontwikkelen van een evaluatiecultuur in 
de individuele regio’s, sectoren en overheidsorganisaties. Is er sprake 
van convergentie over verschillende organisaties heen?

In een eerste fase concentreerde het onderzoek zich op de be-
schikbare theorieën en onderzoeksliteratuur over deze beleidson-
dersteunende functie. Op deze manier werd getracht meer duide-
lijkheid te brengen in het kluwen van vaak nauw gelieerde concep-
ten over dit thema (als evaluatiematuriteit, evaluatiecultuur, evalua-
tieregime, evaluatiecapaciteit, etc.). In een volgende fase van het 
project zal worden getracht een adequaat meetinstrument te ont-
wikkelen om de evaluatiecapaciteit van een individuele overheidsor-
ganisatie in kaart te brengen. Beschikbare ‘meetinstrumenten’ van 
evaluatiecapaciteit focussen immers vooralsnog vooral op landen-
niveau. 
Een laatste ambitie van het onderzoek is erop gericht inzicht te ver-
werven in onderliggende determinanten (op micro, meso en macro-
niveau) die de evaluatiecapaciteit van een individuele overheidsor-
ganisatie kunnen verklaren. 

2.1.2.  Evaluatiecapaciteit in Vlaanderen en Wallonië: een comparatieve multi-level analyse 
(2007-2012)

Valérie Pattyn

“Ondanks indicaties van een toenemende aandacht voor 
beleidsevaluatie op regionaal niveau, is er vooralsnog geen 
systematisch beschikbaar empirisch onderzoeksmateriaal 
over de precieze evaluatiecapaciteit.”

In comparatieve analyses betreffende evaluatiematuriteit, of de 
mate van institutionalisering van de beleidsevaluatieve functie, 
scoort België algemeen zeer laag. De federale staatsstructuur, de 
particratie en de dominantie van de uitvoerende macht worden in dit 
perspectief veelal genoemd als de belangrijkste factoren die deze 
lage federale score verklaren. 

Verschillende ontwikkelingen wijzen echter op een zich wijzigende 
trend, vooral indien men zich concentreert op het regionale staats-
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Periode: januari 2007 - december 2011
Coördinator: Marleen Brans
Medewerker: Bart De Peuter
Opdrachtgever: Vlaamse overheid (SBOV)

afstemming van vraag en aanbod en het valoriseren van gedane 
investeringen.
Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de accenten (kwantitatief, 
prospectief, interbestuurlijk) in de beleidsdocumenten van de 
Vlaamse regering.

Het project wil eveneens ondersteuning bieden bij het ontwikkelen 
van een coherente capaciteit om beleidsinformatie te genereren via 
toekomstverkenningen, ex ante evaluatie, monitoring en ex post 
evaluatie, om beslissingen over toekomstig beleid en/of de bijstu-
ring van bestaand beleid te onderbouwen.

De fundamentele vraagstelling is hoe toekomstig beleid optimaal 
ondersteund kan worden met kwantitatieve en prospectieve be-
leidsinformatie. Verklaringen voor een (mis)match tussen vraag en 
aanbod van zulke beleidsinformatie worden gezocht in het informa-
tiesysteem zelf en in de beleidscontext. De toegepaste vraagstelling 
luidt: Hoe kan de Vlaamse overheid haar capaciteit verbeteren om 
kwantitatieve en prospectieve informatie te verzamelen en te ge-
bruiken? 

Een eerste werkpakket bestond uit een theoretische uitwerking en 
structurering van de onderzoeksagenda. Dit gebeurde op basis van 
een gerichte literatuurstudie over toekomstverkenning, de prospec-
tieve onderbouwing van beleid en het concept beleidstheorie. 
Een tweede werkpakket dat in 2007 werd gerealiseerd was een in-
ternationale verkenning van praktijken in het kader van ‘evidence-
based policy’. Deze verkenning gebeurde aan de hand van litera-
tuurstudie en webresearch en richtte zich op regeringsbrede initia-
tieven met een prospectief karakter en met specifieke aandacht 
voor de organisatorische setting en het instrumentarium. Cases die 
werden onderzocht zijn het Verenigd Koninkrijk, Finland, Canada en 
de EU. 

De Peuter Bart (2007). Evidence-Based Policy: An Exploration of Drivers and Challenges in Belgium. Symposium ‘Evaluation in the 
Knowledge Society’. Denemarken: Odense. 18-19 oktober 2007. 30 p. 
De Peuter Bart & Brans Marleen (2008). Evidence-based policy: een screening van buitenlandse beleidspraktijken. Leuven: SBOV. 

Wetenschappelijk onderzoek

2.1.3.  SBOV II: Geïnformeerd beleid: afstemming van vraag en aanbod van kwantitatieve 
beleidsinformatie en toekomstverkenningen (2007-2011)

Bart De Peuter

“Dit project wil ondersteuning bieden bij het ontwikkelen 
van een coherente capaciteit om beleidsinformatie te 
genereren via toekomstverkenningen, ex ante evaluatie, 
monitoring, en ex post evaluatie, om beslissingen over 
toekomstig beleid en/of de bijsturing van bestaand beleid 
te onderbouwen.”

Het project ‘Geïnformeerd beleid: afstemming van vraag en aanbod 
van kwantitatieve beleidsinformatie en toekomstverkenningen’ wil 
de noden en het aanbod van informatie om beslissingen over toe-
komstig beleid te informeren en te staven diepgaand bestuderen, 
en vernieuwende processen en instrumenten terzake voor de be-
leidscyclus onder de aandacht brengen, met het oog op een betere 
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Periode: januari 2007 - december 2011
Coördinator: Marleen Brans
Medewerker: Jan Van Damme
Opdrachtgever: Vlaamse overheid (SBOV)

Wetenschappelijk onderzoek

om (meer) externe input voor of feedback op hun voorstellen te 
krijgen. Anderzijds worden er ook (nieuwe) noden erkend waarop 
de bestaande participatiekanalen geen antwoord bieden. Daarbij 
kan gedacht worden aan het feit dat bepaalde groepen moeilijk of 
amper bereikt worden, dat de legitimiteit van maatschappelijke ver-
tegenwoordigers in adviesraden in vraag wordt gesteld, dat be-
staande inspraakprocedures tijdrovend en/of duur zijn, etc. Dit pro-
ject wil de noden en problemen van de bestaande participatiekana-
len grondig bestuderen en wil vernieuwende participatieprojecten 
en hun uitdagingen onder de aandacht brengen, zodat kennis en 
inzichten gedeeld kunnen worden in de Vlaamse overheid. We wil-
len daarbij bijzondere aandacht besteden aan het zinvol en goed 
opzetten van participatie- en inspraakprojecten. 

Het project werd in 2007 gestart met het doornemen van de litera-
tuur met betrekking tot interactief beleid en burgerparticipatie. Op 
basis hiervan werd een begrippenkader uitgewerkt en een kader 
opgesteld voor de analyse van verschillende aspecten van interac-
tief beleid. In een tweede fase werd een internationale verkenning 
uitgevoerd naar visie, beleid en praktijken op het vlak van interac-
tieve beleidsvorming in Nederland, Finland en het Verenigd 
Koninkrijk. De internationale verkenning had een dubbele doelstel-
ling. Enerzijds wilden we een eerste zicht krijgen op welke ontwik-
kelingen er in het buitenland zijn met betrekking tot interactief beleid 
(macro). Anderzijds wilden we onderzoeken onder welke omstan-
digheden en op welke manieren er succesvolle interactieve beleids-
processen in het buitenland zijn opgezet (micro). Deze internatio-
nale ervaringen kunnen de komende jaren voeding geven aan het 
onderzoek en debat in Vlaanderen. In december 2007 werd een 
reflectiedag georganiseerd waar de belangrijkste conclusies uit de 
internationale verkenning werden besproken met beleidsmakers en 
‘practitioners’ uit Vlaanderen en waar ervaringen werden uitgewis-
seld met medewerkers van het Nederlandse Inspraakpunt. Begin 
2008 wordt een uitgebreid rapport uitgebracht over de internatio-
nale verkenning. 

In 2008 wordt een verkenning van visie, beleid en de praktijk(en) in 
Vlaanderen op vlak van interactief beleid opgezet (Quickscan). 
Daarna wordt gestart met een multiple-case analyse. Verschillende 
inspraak- en participatietrajecten worden grondig bestudeerd. In 
een derde fase wordt het netwerk ‘participatiemanagers’ opge-
start. 

2.1.4. SBOV II: Interactief beleid van de Vlaamse overheid: optimalisering van participatie 
aan verschillende types van interactief beleid (2007-2011)

Jan Van Damme

“Sturen of loslaten? Gezag of responsiviteit? Product of 
proces? Representativiteit of ervaringsdeskundigheid? De 
typische dilemma’s van interactieve beleidsvoering hangen 
nauw samen met de verwachtingen die men heeft. En die 
verwachtingen hangen op hun beurt af van het perspectief 
op democratie dat men hanteert. Een eerste stap is alvast 
het benoemen en expliciteren van die verschillende 
verwachtingen, zodat in een authentiek en open gesprek 
kan bekeken worden of een ‘match’ tussen overheids- en 
burgeragenda überhaupt mogelijk is.” 

Dit project past binnen de cluster ‘Vernieuwde relaties tussen bur-
ger en bestuur’ van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen. 

De Vlaamse overheid heeft een sterk uitgebouwde traditie op vlak 
van interactief beleid. Via heel wat structuren en procedures kunnen 
burgers en belangengroepen zich uitspreken over het ontwikkelde 
beleid of mogen ze actief meedenken over het te ontwikkelen be-
leid. In de praktijk doet er zich echter een paradoxale situatie voor. 
Enerzijds stelt men vast dat administraties het belangrijker vinden 
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2.2.  Bestuurlijke relaties & organisatie 

Periode: januari 2005 - juni 2008
Promotoren: Geert Bouckaert & Filip De Rynck (Hogeschool 
Gent)
Doctorandus: Joris Voets 
Financiering: Vlaamse overheid (SBOV)

Wetenschappelijk onderzoek

2.2.1. (Het managen van) interbestuurlijke verhoudingen in multi-level beleidsnetwerken 
(2005-2008)

Dit onderzoek buigt zich over een aantal basisvragen die deze sa-
menwerking in netwerken oproept: hoe functioneren ze, wat is hun 
interbestuurlijke impact, wat is hun toegevoegde waarde, hoe wor-
den ze gemanaged, waar bestaat dat management uit, en hoe 
functioneren politici en ambtenaren in deze stelsels? De weten-
schappelijke literatuur blijft ons het antwoord op deze vragen gro-
tendeels schuldig. 

Dit doctoraatsonderzoek vloeit voort uit het onderzoeksproject ‘in-
terorganisatorische gebiedsgerichte samenwerking’ uit de eerste 
editie van het SBOV (2001-2006). Er werd een netwerkbenadering 
ontwikkeld die bestaande inzichten over hulpbronnen, onderlinge 
afhankelijkheid, macht, het multi-actor karakter en het management 
van netwerken bundelt. Deze benadering verbindt theoretische in-
zichten met een analytische dimensie, empirisch toegepast via 
casestudy-onderzoek. Deze benadering is gebruikt om twee prak-
tijken te bestuderen in de Gentse regio, met name het Project 
Gentse Kanaalzone en het Parkbos Gent. 

In 2007 werd het case-onderzoek afgerond en werden de resulta-
ten gekoppeld aan de ontwikkelde netwerkbenadering. Dit leverde 
enerzijds een kader op dat bruikbaar is om andere netwerken te 
bestuderen. Anderzijds leverde het een aantal inzichten op die een 
rijk beeld geven van de Vlaamse bestuurlijke praktijk. Blikvangers 
zijn onder meer hoe deze netwerken coördinatie tot stand trachten 
te brengen tussen de versnipperde bevoegdheden en middelen van 
overheden over bestuurlijke grenzen heen, hoe de sterke institutio-
nele positie van de Vlaamse overheid in infrastructuurprojecten 
doorweegt op de slaagkansen van een netwerk, hoe het koppelen 
van belangen en actoren ingebed wordt in een bredere beleidsvisie, 
en de kunst van het bewerkstelligen van beleidsbeslissingen via on-
der meer partijpolitieke en persoonlijke kanalen. In de loop van het 
onderzoek werden reeds onderdelen gepubliceerd. In 2007 werden 
de volledige resultaten gebundeld in het proefschrift dat in 2008 
afgerond wordt.

Joris Voets

“The era of the manager’s cross-boundary interdependen-
cy challenge has arrived, as has the world of working in the 
network of organizations.” 

(Agranoff and McGuire 2003: vii)

Zoals in het buitenland, lijkt in Vlaanderen het creëren en behouden 
van bestuurskracht steeds meer afhankelijk van het kunnen samen-
brengen van coalitiepartners met de juiste hulpbronnen, zowel uit 
overheid, semi-overheid als niet-overheid. Regionale landschap-
pen, waterschappen, stadsregionale samenwerkingsverbanden, 
politiezones, scholengemeenschappen, welzijnsconsortia zijn maar 
enkele van de initiatieven in Vlaanderen die passen in deze evolutie 
naar samenwerking. 

Voets Joris, Dezeure Karolien & De Rynck Filip (2007). Collaborative roles of public officials in urban planning processes: an explora-
tion. 43rd ISoCaRP Congress 2007. België: Antwerpen. 19-23 september 2007. 11 p.
Voets Joris & De Rynck Filip (accepted). Contextualizing city-regional issues, strategies and their use: the Flemish story. Local 
Government Studies. 
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Periode: september 2006 - augustus 2009
Coördinator(en): Koen Verhoest & Geert Bouckaert
Medewerker: Jeroen Windey
Opdrachtgever: VVSG-Werkgroep Centrumsteden - Financiën

Wetenschappelijk onderzoek

 2.2.2. De regionale steden en het gemeentedecreet: praktische uitvoering van nieuwe 
beleids- en beheersopdrachten in het kader van effectieve dienstverlening 
(2006-2009)

Met het Vlaamse gemeentedecreet van 15 juli 2005 heeft de wetge-
ver de lokale besturen een waaier aan nieuwe en vernieuwde be-
leids- en beheersinstrumenten aangereikt die hen moet ondersteu-
nen in hun streven naar een effectieve dienstverlening voor haar 
burgers. Dit onderzoeksprogramma heeft tot doel om de regionale 
steden te ondersteunen bij het gebruik van die instrumenten en bij 
de regie van de verschillende publieke en private actoren die bij 
deze dienstverlening betrokken zijn. 

Tijdens de drie jaren van het onderzoek staat telkens een ander 
thema centraal. De drie onderzoeksthema’s zijn: 
1) de aansturing van verzelfstandigde organisaties,
2) de keuze uit diverse dienstverleningsvormen, 
3) de problematiek van de consolidatie en coördinatie van de dienst-
verlening op stedelijk niveau. 

Elk thema wordt eerst geanalyseerd vanuit het perspectief van de 
regionale steden en gesitueerd in het ruime veld van actoren waarbin-
nen de stad zich beweegt. Daarna worden in verband met elk thema, 
instrumenten ontwikkeld ter optimalisering ervan in de praktijk. 

Het afgelopen jaar werd een inventarisatie uitgevoerd van de ver-
schillende dienstverleningsvormen die momenteel bestaan binnen 
de regionale steden. Vervolgens gingen we dieper in op de moge-
lijkheden en het gebruik van beheersovereenkomsten bij deze aan-
sturing.

De voorlopige resultaten van dit eerste onderzoeksjaar staan beschreven in:
Windey Jeroen, Verhoest Koen & Bouckaert Geert (2007). Algemene inventarisatie en mapping van de uitvoeringsvormen in de regi-
onale steden. De regionale steden en het gemeentedecreet: praktische uitvoering beleids- en beheersopdrachten in het kader van 
effectieve dienstverlening. 56 p.
Windey Jeroen, Verhoest Koen & Bouckaert Geert (2007). Handleiding beheersovereenkomsten voor lokale besturen. 137 p.

Jeroen Windey

“To write well is to allow the reader to say, I was going to 
say the same thing myself, but I couldn’t allow myself to be 
that childish.”

(Orhan Pamuk)
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De openbare financiën, de demografische evolutie, de globalisering 
en andere omgevingsfactoren in het algemeen zetten de actoren 
van de sociale zekerheid onder druk om tot de efficiëntie en de ef-
fectiviteit van de sociale zekerheid bij te dragen. Ook de organisa-
ties van het secundaire netwerk hebben hierin hun rol: door hun 
rechtstreekse contact met de burger/klant, zijn ze bepalend voor de 
gepercipieerde kwaliteit van de sociale zekerheid. In deze context 
heeft de POD Wetenschapsbeleid, in opdracht van de FOD Sociale 
Zekerheid, het onderzoeksproject ‘Opvolging en begeleiding van 
het secundaire netwerk van sociale zekerheid’ aan het Instituut voor 
de Overheid van de K.U.Leuven toevertrouwd.

De focus van het onderzoek ligt enerzijds op de relaties van bege-
leiding en opvolging tussen de OISZ en de andere sturende actoren 
en anderzijds op de organisaties van ‘het secundaire netwerk’, zo-
wel van publieke als private aard.

Het onderzoeksproject streeft hierbij twee doelstellingen na.
Enerzijds beoogt dit project kennis te verschaffen over de opvolging 
en begeleiding van dit (deze) secundaire netwerk(en) van sociale 
zekerheid door de overheid, vanuit een bestuurskundige invals-
hoek.
Het doel is de huidige situatie in kaart te brengen: 
•	 Welke actoren worden ingeschakeld?
•	 Welke opdrachten worden aan de verschillende actoren toever-

trouwd?
•	 Wat zijn de relaties van opvolging en begeleiding tussen de acto-

ren?

Anderzijds gebeurt er een reflectie met betrekking tot de opvolging 
en de begeleiding van de secundaire netwerken:
•	 om de verschillende types van systemen te analyseren die be-

staan op het vlak van begeleiding en opvolging van deze uitbeta-
lingsinstellingen, in hoofdzaak op het vlak van de verbetering van 
de dienstverlening aan de burger en het intern beheer van deze 
instellingen,

•	 om een waaier aan mogelijke systemen te kunnen aanbieden op 
het vlak van begeleiding en opvolging van deze uitbetalingsinstel-
lingen,

•	 om te bepalen met welke factoren rekening dient te worden ge-
houden bij de implementering van een welbepaald begeleidings-
model.

Periode: juli 2007 - juni 2008
Coördinator: Koen Verhoest 
Medewerkers: Steve Troupin i.s.m. Jeroen Windey & Sander 
Van Garsse
Opdrachtgever: POD-Federaal Wetenschapsbeleid & FOD 
Sociale Zekerheid

Wetenschappelijk onderzoek

2.2.3.  Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van sociale zekerheid 
(2007-2008) 

Steve Troupin

“De openbare financiën, de demografie, de globalisering 
en de omgeving in het algemeen zetten de actoren van de 
sociale zekerheid onder druk om tot de efficiëntie en de 
effectiviteit van de sociale zekerheid bij te dragen.”

Het onderzoeksproject ‘Opvolging en begeleiding van het secun-
daire netwerk van sociale zekerheid’ heeft als uitgangspunt de mo-
dernisering van de Belgische sociale zekerheid. Vanaf 2002 zijn de 
eerste bestuursovereenkomsten tussen de Openbare Instellingen 
van Sociale Zekerheid (OISZ) en de betrokken voogdijen afgesloten. 
Men stelde daarbij vast dat het al dan niet verwezenlijken van de 
doelstellingen van de bestuursovereenkomsten door de OISZ deels 
afhankelijk was van de samenwerking met ‘het secundaire netwerk 
van sociale zekerheid’. 

Dit secundaire netwerk verwijst naar de inschakeling van private ac-
toren bij de beleidsuitvoering in vijf takken van de sociale zekerheid 
van werknemers (arbeidsongevallen, gezinsbijslagen, jaarlijkse va-
kanties, werkloosheid, ziekte- en invaliditeitsverzekering) en in de 
sociale zekerheid van de zelfstandigen. Deze private organisaties 
worden, soms naast publieke organisaties, ondermeer belast met 
de uitbetaling van de uitkeringen aan de burgers.
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2.2.4.  SBOV II: Bestuurskundige en juridische evaluatie van intergemeentelijke 
samenwerking (2007-2008) 

Periode: maart 2007 - februari 2008
Coördinatie: Koen Verhoest 
Wetenschappelijk medewerker: Roel De Meu 
Financiering: Vlaamse overheid (SBOV)

geven. Het principe van mededinging krijgt hierin een concrete arti-
culatie, hetgeen wordt vertaald in een lijst van aandachtspunten per 
rechtsvorm. Gelet op de huidige rechtsonzekerheid wordt hierbij 
uitgegaan van een voorzichtigheidsmarge.

De bestuurskundige component van het onderzoek behelsde een 
studie van de praktische beleving van het decreet en de daarin ver-
vatte krachtlijnen. Hiertoe werd case-onderzoek uitgevoerd en wer-
den focusgroepen ingericht. Deze laatste bestonden zowel uit per-
soneel van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, als uit 
gemeentelijke en provinciale politici en ambtenaren. Daarnaast wer-
den ook experten-interviews afgenomen. Op die manier werden 
vanuit verschillende invalshoeken ervaringen met intergemeentelijke 
samenwerking bekomen. Vragen werden geclusterd rond totstand-
koming van het samenwerkingsverband, de werking hiervan, als-
ook de impact van andere wetgeving. Er werd input verkregen om-
trent de krachtlijnen van diversificatie, democratisering en zuivere 
samenwerking. De aangegeven knelpunten zullen toelaten een aan-
tal beleidsaanbevelingen te doen, relevant bij een eventuele wijzi-
ging van het decreet. Dit omvat ook gezichtspunten buiten de ei-
genlijke, huidige regels van het decreet, waarbij de raakvlakken met 
andere regelgeving worden geschetst, zoals het Gemeentedecreet, 
alsook met vraagstukken inzake interbestuurlijke samenwerking en 
het kerntakendebat. Op die manier worden zowel aandachtspunten 
op korte als op lange termijn onderstreept.

Het onderzoek heeft ook de noodzaak van integratie van het juridi-
sche en bestuurskundige luik aangetoond. De mogelijkheden tot 
wijzigingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking wor-
den immers niet zelden begrensd door de geschetste juridische 
principes. Alzo heeft het onderzoek duidelijk gemaakt dat beide 
componenten niet losstaan van elkaar. 

Roel De Meu

“De mogelijkheden tot wijzigingen van het decreet 
intergemeentelijke samenwerking worden niet zelden 
begrensd door juridische principes.”

Dit project omvatte een juridisch en een bestuurskundig luik.

Het juridisch deel van het onderzoek beoogde de invloed vast te 
stellen op de (inter)lokale verzelfstandiging van de wetgeving over-
heidsopdrachten, Europeesrechtelijke verdragsverplichtingen en 
van daaruit door het Hof van Justitie afgeleide algemene beginse-
len. Dit zal in de eerste helft van 2008 resulteren in een rapport 
waarin de begrenzingen vanuit dit oogpunt voor intergemeentelijke 
samenwerking en lokale verzelfstandingingsvormen worden aange-
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aan verschillende aspecten van het governance-proces zoals con-
trole en audit, sturings- en beheersingsprocessen, en vereisten naar 
verantwoording toe binnen een overheidsbreed kader. De algemene 
fundamentele onderzoeksvragen zijn: ‘In welke mate en op welke 
manier hebben de bestaande en de nieuwe bestuursmodellen en 
-instrumenten ter navolging van het ‘government governance ge-
dachtegoed’, de posities binnen de Vlaamse overheid beïnvloed?’ 
De vraag kan echter ook omgekeerd gesteld worden: ‘In welke 
mate beïnvloeden de bestaande posities de implementatie en ef-
fectiviteit van nieuwe ‘government governance’ instrumenten en 
modellen, zoals BBB ze voorschrijft?’

In 2007 werd een framework ‘government governance’ als basis 
gegenereerd. In het Vlaams Tijdschrift voor OverheidsManagement 
(VTOM) werd in een themanummer over ‘deugdelijk bestuur in de 
overheid’ dat framework besproken. In 2008 zal de focus op ‘in-
terne audit’ liggen. We gaan na welke positie dit beheersing- en 
toezichtinstrument inneemt in een veranderende administratie, die 
bestaat uit een brede waaier van controleorganen, en welke taken 
daaraan gekoppeld zijn. Er zal tevens een vergelijking worden ge-
maakt met de federale, Waalse en buitenlandse overheden, en de 
private sector. In een tweede werkpakket in 2008 gaan we aan de 
hand van interviews met (top)ambtenaren de ervaringen ten aanzien 
van deugdelijk bestuur binnen de Vlaamse publieke sector na. Alle 
aspecten van deugdelijk bestuur, die vanuit BBB vorm kregen, ko-
men aan bod. Het is de bedoeling om hieruit een overheidsbreed 
kader van ‘government governance’ te distilleren om daarna vanuit 
de suggesties de lacunes op te vullen waar nodig. 

Er zijn twee algemene luiken of doelstellingen verbonden aan dit 
onderzoek. Enerzijds is er het fundamenteel wetenschappelijk eind-
doel om deze studie te valoriseren aan de hand van een doctoraat. 
Anderzijds is er ook het praktijkgeoriënteerde einddoel van dit on-
derzoek, namelijk om de transparantie binnen de administraties te 
verhogen. Kennis bij de actoren over de verschillende sturings-, be-
heersings-, verantwoordings- en toezichtsrelaties kan er immers 
voor zorgen dat de overheid, gekenmerkt door complexe structu-
ren, zich mag identificeren met een effectieve en efficiënte uitvoering 
van deugdelijk bestuur. 

2.2.5.  SBOV II: Government governance: theoretische en normatieve modellen voor 
deugdelijk bestuur in de Vlaamse overheid (2007-2011)

Periode: januari 2007 - december 2011
Coördinator(en): Koen Verhoest & Geert Bouckaert
Medewerker: Jürgen Spanhove
Opdrachtgever: Vlaamse overheid (SBOV)
http://soc.kuleuven.be/sbov/government-governance/

Wetenschappelijk onderzoek

Jürgen Spanhove

“Diversity is the one true thing we all have in common.”

Met de hervorming naar een ‘New Public Management’ heeft ook 
het aspect ‘deugdelijk bestuur’ of ‘government governance’ binnen 
de overheid zijn intrede gemaakt. Naar analogie met de private sec-
tor of ‘corporate governance’ wil men principes van betrouwbaar-
heid en voorspelbaarheid, openheid en transparantie, efficiëntie en 
effectiviteit, en integriteit eigen maken aan de werking van de pu-
blieke sector. 

Toch stellen er zich een aantal problemen/uitdagingen bij de transfer 
van ‘corporate governance’ principes naar de publieke sector. Deze 
zijn gerelateerd aan de beperkingen m.b.t. de toepasbaarheid van 
principes uit de private sector op de publieke sector, de complexe 
structuur (gelaagdheid) van de publieke sector en de complexiteit 
van implementatiestrategieën. 

Dit onderzoeksproject zal de Vlaamse overheid ondersteunen in het 
bereiken van een ‘government governance’ na de invoering van 
B(eter)B(estuurlijk)B(eleid). Er zal daarbij aandacht worden besteed 

Verhoest Koen & Spanhove Jürgen (2007). Themanummer rond Deugdelijk Bestuur en Government Governance. VTOM-Vlaams 
Tijdschrift voor Overheidsmanagement. 12(4). 
Spanhove Jürgen & Verhoest Koen (2007). Corporate governance vs. government governance: translation or adaptation? EIASM 4th 
Workshop On Corporate Governance België: Brussel. 15-16 november 2007. 40 p.
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2.2.6. SBOV II: Organisatie en management van regulering (2007-2011)

Periode: januari 2007 - december 2011
Coördinator: Koen Verhoest 
Medewerker: Jan Rommel 
Opdrachtgever: Vlaamse overheid (SBOV)

terd worden. We bestuderen in welke mate regulerende instanties 
uit diverse sectoren en op diverse overheidsniveaus (lokaal, regio-
naal, federaal) met elkaar samenwerken en informatie delen, en for-
muleren aanbevelingen voor een betere afstemming.

Het project heeft twee dimensies. In de macro-dimensie onderzoe-
ken we alle regulerende instanties in bepaalde sectoren en gaan we 
na in hoeverre de regulerende taken verspreid zijn over deze orga-
nisaties. We gaan ook na hoe reguleringskosten kunnen verminderd 
worden door een betere coördinatie tussen de instanties. Ten slotte 
bestuderen we ook met welke regulerende instanties bepaalde 
doelgroepen (vb. gehandicapten, jeugd,...) vaak contact hebben en 
of het aantal ‘contacturen’ kan verminderd worden door een ge-
stroomlijnde regulering. In de micro-dimensie onderzoeken we indi-
viduele regulatoren in de diepte, via casestudies. We gaan na hoe 
ze vormgegeven worden, hoe autonoom ze zijn en hoe ze aange-
stuurd worden.

Aan het begin van het onderzoek werd een vergelijkende literatuur-
studie uitgevoerd, waarin de ervaringen over (hervormingen van) 
regulering van een aantal landen werden onderzocht. De hervor-
mingen in Scandinavische landen, Nederland, Groot-Brittannië en 
Ierland leerden dat er veel kosten veroorzaakt worden door een on-
duidelijke taakverdeling tussen regulerende instanties, waarbij ver-
schillende instanties overlappende en vaak tegenstrijdige regels 
ontwerpen. Bovendien gebeurt de controle op de naleving van re-
gels (vb. via inspecties) vaak nodeloos door verschillende instanties 
op verschillende tijdstippen. Vaak bleek het efficiënter om meer sa-
men te werken, door bijvoorbeeld controles te bundelen of kleine 
regulerende instanties te fuseren tot een grote, gespecialiseerde re-
gulator. 

Daarnaast startten het voorbije jaar ook de voorbereidingen voor 
het opstellen van een databank van regulerende instanties. Hierin 
worden alle instanties opgenomen met regulerende bevoegdheden, 
zowel uit de private sector (vb. professionele organisaties) als uit 
overheden op de verschillende niveaus. De variabelen voor de da-
tabank werden geselecteerd en geoperationaliseerd. In de loop van 
2008 zal deze databank aangevuld worden en zal het gebruikt wor-
den als basis voor de macro-dimensie van het project.
In het kader van dit project wordt ook een doctoraat voorbereid.

Wetenschappelijk onderzoek

Reguleringsmanagement is een hoge politieke en administratieve 
prioriteit voor de Vlaamse regering. ‘Regulering’ verwijst naar het 
gebruik van wetten en regels om maatschappelijke actoren te stu-
ren. Hiertoe worden enerzijds concrete normen bepaald, en ander-
zijds worden die normen opgevolgd en gehandhaafd, door het afle-
veren van vergunningen, monitoring, inspectie en eventuele sancti-
onering.

Vaak brengen deze regulerende activiteiten informatieverplichtingen 
voor de gereguleerde bedrijven en burgers met zich mee. Daarom 
werden recent heel wat initiatieven opgestart om regulering te ver-
eenvoudigen, zoals het meten van de kosten die burgers en bedrij-
ven moeten maken om aan regels en informatievereisten te voldoen 
of door de kwaliteit van de regels te verbeteren. De bestaande initi-
atieven richten zich vaak op de totstandkoming van regels. Dit pro-
ject kijkt naar de uitvoering en opvolging van regels, door te onder-
zoeken hoe de organisatie van het reguleringsapparaat kan verbe-

Jan Rommel

“Around the world, governments perform three main 
functions: they tax, they spend, and they regulate. And of 
those three functions, regulation is the least understood.” 

(World Bank, 2006: xi)

Verhoest Koen & Rommel Jan (2007). Coördinatie en samenwerking tussen regulatoren en toezichthouders als strategie: een interna-
tionaal perspectief. VVBB-studiedag. 25 september 2007.
Rommel Jan & Verhoest Koen (2007). A note on external pressure and strategic behaviour of regulatory agencies. NIG annual work 
conference. 8 november 2007. Nederland: Universiteit Tilburg. 17 p.
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2.2.7.  SBOV II: Publiek-private samenwerkingsvormen: aansturing en evaluatie van 
specifieke samenwerkingsverbanden door Vlaamse en lokale overheden (2007-2011) 

Periode: januari 2007 - december 2011
Coördinator: Koen Verhoest 
Medewerker: Sander Van Garsse 
Opdrachtgever: Vlaamse overheid (SBOV)

Hierdoor kunnen aanbevelingen gebeuren inzake succes- en 
faalfactoren voor PPS, de optimale keuze tussen verschillende mo-
gelijke samenwerkingsvormen, de optimale aansturing en inrichting 
van die vormen en de optimale capaciteit in publieke overheden om 
met deze samenwerkingsvormen om te gaan.

Het onderzoek verloopt in drie opeenvolgende fases. In de eerste 
fase wordt een gerichte literatuurstudie uitgevoerd om de succes- 
en faalfactoren die uit de internationale praktijk en uit een bevraging 
van Vlaamse praktijkexperts naar voor komen op te lijsten. De resul-
taten van deze fase worden weergegeven in een praktijkgerichte 
paper.

In de tweede fase voeren we een aantal diepgaande casestudies uit 
van individuele publiek-private samenwerkingsverbanden. We fo-
cussen hierbij op de invloed die sturingstechnische elementen en 
procesmatige elementen hebben op de performantie van PPS-
verbanden. Daarnaast nemen we ook de aanwezige competenties 
en capaciteit van het openbaar bestuur in rekening om met die sa-
menwerkingsverbanden om te gaan. Dit resulteert, naast specifieke 
case-rapporten, in een methodologie voor de analyse van PPS-
verbanden.

De derde fase betreft een veralgemeende toetsing van de succes- 
en faalfactoren van samenwerkingsverbanden en implicaties hier-
van. Hiertoe gebruiken we sterk gestandaardiseerde interviews of 
gerichte vragenlijsten. 

De resultaten worden gegeneraliseerd door het uitbrengen van 
praktijkgerelateerde rapporten, handleidingen, pockets, bijdragen in 
praktijkgidsen, deelname aan studiedagen. Daarnaast worden ook 
beleidsaanbevelingen geformuleerd die tot doel hebben de perfor-
mantie van lopende en toekomstige PPS-verbanden te optimalise-
ren.

In het kader van dit project wordt eveneens een doctoraat voorbe-
reid.

Openbare besturen voeren hun beleid in toenemende mate via sa-
menwerking en partnerschap met andere actoren, zowel van pu-
blieke als van private aard. Op verschillende beleidsdomeinen wordt 
er via publiek-private samenwerkingsvormen (PPS) aan een heuse 
‘inhaalbeweging’ gewerkt. PPS lijkt daarbij een aantal belangrijke 
voordelen te kunnen bieden, in vergelijking met andere uitvoerings-
vormen. Toch bestaat er weinig evaluatie-onderzoek naar de vorm-
geving, aansturing en performantie van deze PPS, en dit zowel op 
internationaal als nationaal of Vlaams niveau. 

Dit project wil dit gebrek aan onderzoek op Vlaams, provinciaal en 
lokaal niveau wegwerken. We richten ons daarbij op de evaluatie en 
analyse van lopende individuele samenwerkingsverbanden. 

Sander Van Garsse

“Clearly, Public-Private Partnerships are not simply a 
technical service provision question, but an inherent part 
of how public governance occurs in our time.”

(Hodge & Greve, 2005)

Van Garsse Sander & Verhoest Koen (2007). Publiek-Private Samenwerking. Praktijkgids Management Lokale Besturen. Kluwer: 
Antwerpen. FIN 5210/1-5210/36.
Van Garsse Sander & Verhoest Koen (2007). Trust in Public-Private Partnerships. 4th Trust Workshop. Nederland: Amsterdam 25-26 
oktober 2007. 28 p.
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2.2.8.  Veranderende vormen van coördinatie binnen de centrale overheid (2005-2008) 

Periode: juli 2005 - december 2008
Promotoren: Geert Bouckaert & Koen Verhoest
Doctorandus: Eva Beuselinck 
Financiering: K.U.Leuven (onderzoekstoelage (OT) van het 
Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF))

Dit onderzoeksproject wil op basis van fundamenteel onderzoek 
bijdragen tot een beter inzicht m.b.t. drivers of change die het coör-
dinatiebeleid van een land sturen en vormgeven. Hierbij wordt er 
gewerkt op basis van internationaal vergelijkend onderzoek (Nieuw-
Zeeland, UK, Zweden en Frankrijk), inclusief een longitudinaal per-
spectief. De centrale onderzoeksvraag kan geformuleerd worden 
als: Wat zijn de onderliggende drivers of change die de vormgeving 
bepalen van coördinatie-initiatieven, die gelanceerd worden op het 
niveau van de centrale overheid; en hoe interageren deze verschil-
lende drivers?

De theoretische invalshoek voor dit onderzoek richt zich op recente 
tendensen binnen drie belangrijke stromingen van neo-institutionele 
theorieën, zijnde historisch, rational-choice en sociologisch neo-in-
stitutionalisme. Meer specifiek wordt er een analytisch kader ont-
wikkeld met aandacht voor de (vrij) recente bijdragen in het neo-in-
stitutionele debat over actor-centered institutionalism (Scharpf, 
1997), ideational institutionalism (Campbell, 2004) & institutional 
processualism (Barzelay & Gallego, 2006).

Het empirisch onderzoek (gebaseerd op kwalitatieve data-analyse) 
situeert zich op drie niveaus:
•	 nationale coördinatie-tendensen, met specifieke aandacht voor 

de invloed van politiek-administratieve en maatschappelijke cul-
tuur,

•	 sector-specifieke coördinatie-tendensen, met uitgesproken focus 
op de invloed van imitatiegedrag en beschikbare good practi-
ces,

•	 casestudies van nieuwe coördinatie-initiatieven, met focus op  
het onderliggende policy making process dat leidt tot een nieuw  
coördinatie-initiatief. 

Na een grote specialisatietendens in de jaren 80 (omwille van de 
verzelfstandingstendens, de opsplitsing van verantwoordelijkheden 
binnen de beleidscyclus etc.), is er sinds de jaren negentig een be-
langrijke toename van coördinatie-initatieven in vele OESO-landen. 
Ondanks enkele collectieve tendensen (zoals het toenemend ge-
bruik van netwerkinstrumenten), zien we dat elk van deze landen op 
geheel eigen wijze een antwoord formuleert op de coördinatie-uit-
dagingen waarmee het geconfronteerd wordt.

Eva Beuselinck

“Without theory, research is impossibly narrow. Without 
research, theory is mere armchair contemplation.” 

(Silverman, 2005: 107)

Beuselinck Eva, Verhoest Koen & Bouckaert Geert (2007). Reforms of central government coordination in OECD-countries: culture as 
counterforce for cross-national unifying processes? In: Schedler K. & Proeller I. (Eds.). Cultural aspects of public management reform. 
Oxford: Elsevier JAI. pp. 77-115.
Beuselinck Eva (2007). (Re)inventing government-wide coordination: analysis of the policy making process underlying new coordina-
tion initiatives - A New Zealand casestudy. EGPA annual conference. Spain: Madrid. 19-22 september 2007. 18 p.



26

2.3.  Financiën & prestaties 

Wetenschappelijk onderzoek

2.3.1.  De rol van metingen en indicatoren in de sociale constructie van het begrip 
performantie van de publieke sector (2006-2009) 

Periode: oktober 2006 - september 2009
Onderzoeker: Wouter Van Dooren 
Opdrachtgever: F.W.O. (postdoctoraal mandaat)

mantie zouden noemen. We geven kort de belangrijkste stappen in 
het onderzoek in 2007. 

In 2007 besteedden we heel wat aandacht aan het uitklaren van het 
begrip performantie - een conceptuele lacune in de prestatielitera-
tuur. Er zijn teksten over het meten van prestaties en over het ma-
nagement van prestaties. Er is heel wat minder nagedacht over het 
begrip prestatie op zichzelf. We vonden dat de literatuur rond pu-
blieke waarden een uitweg zou kunnen bieden. Onderzoek rond 
publieke waarden heeft heel wat meer aandacht besteed aan de 
definitie van publiek belang. 

Binnen de algemene onderzoeksvraag, de constructie van het be-
grip performance, hebben we een belangrijk accent gelegd. We wil-
len immers vooral de relatieve rol van prestatiemeting nagaan. 
Daartoe moeten we beter begrijpen welke indicatoren gebruikt wor-
den om prestaties van overheden te meten. Een studieverblijf aan 
de OECD (Parijs, 1/6/2007 - 1/10/2007) was op dit vlak een op-
portuniteit om een zicht te krijgen op de gangbare indicatoren.

Een derde onderzoeksactiviteit is de zoektocht naar verklarende 
factoren en de sociale mechanismen. Naar aanleiding van een inter-
nationale conferentie rond ‘leadership’ in de publieke sector 
(Newark, DE, USA), gingen we dieper in op drie belangrijke facto-
ren: leadership, reform en measurement. De keuze voor deze set 
van factoren volgt uit de observatie dat in de laatste decennia deze 
begrippen de belangrijkste discursieve elementen waren zowel in 
de overheid en de studie van de overheid.

Op het empirisch vlak hebben we één case uitgediept. Een schijn-
baar technische hervorming in de berekening van het BNP was een 
goede aanleiding om dieper te graven in de politieke en administra-
tieve mechanismen die de berekening van deze indicator omgeven. 
De case toont duidelijk aan dat BNP een constructie is die door-
heen de tijd geobjectiveerd werd en geen objectieve werkelijkheid. 

De publieke sector wordt continu beoordeeld, door burgers, onder-
nemingen, non-profits, media, belangengroepen en politici. Hierbij 
worden maatstaven gebruikt om te oordelen over de werking van 
de publieke sector. Deze studie streeft naar een dieper inzicht in het 
begrip ‘performantie’ van de publieke sector. Dit normatieve kader 
is bijna steeds impliciet. Dit project wil dit impliciete beeld van een 
performante publieke sector onderzoeken. In het bijzonder willen 
we nagaan wat de rol is van metingen en indicatoren in wat Berger 
& Luckmann (1966) de sociale constructie van het begrip perfor-

Wouter Van Dooren

“De nieuwe McLaren is geen slechte wagen. Hij is alleen te 
traag in de bochten en niet snel genoeg op de rechte 
stukken.” 
Er is allicht een parallel te trekken tussen F1 piloot David Coulthard’s 
beoordeling van zijn nieuwe wagen en de prestaties van de 
Belgische publieke sector: niet slecht, maar het kan beter.

Van Dooren Wouter (accepted). Government and the GDP, the politics of national accounts statistics. Journal of Comparative Policy 
Analysis. 
Van Dooren Wouter (2007). Getting to performance through leadership, reform and measurement: A theoretical exploration of some 
social mechanisms. The Third Transatlantic Dialogue. Leading the Future of the Public Sector. USA: University of Delaware, Newark, 
Delaware. 31 mei-2 juni 2007. 18 p.
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2.3.2.  OESO project ‘government at a glance’ (2007)

Government at a glance: The institutional drivers of efficiency: januari 2007 - februari 2007
Government at a glance: Drivers of Efficiency: april 2007 - juni 2007 
Government at a glance: Measuring government activity: integration paper: januari 2007 - maart 2007
Coördinatie: Wouter Van Dooren, Geert Bouckaert & Christopher Pollitt
Medewerkers: Maarten Luts & Miekatrien Sterck
Opdrachtgever: OESO

De technical paper ‘Issues in output measurement’ gaat in eerste 
instantie in op de conceptuele vraag wat output en efficiëntie bete-
kent in een overheidscontext. Een aantal concepten die nuttig zijn in 
een productieomgeving, blijken in een overheidscontext problema-
tisch. Vervolgens gaat deze paper dieper in op de gebruikswijzen 
van informatie. Tot slot worden een aantal problemen besproken. 

De technical paper ‘Institutional drivers of efficiency’ omvat een lite-
ratuurstudie die nagaat of er empirisch bewijs is voor het verband 
tussen institutionele arrangementen en prestaties. Institutionele va-
riabelen zijn ondermeer de financiële cyclus, het prestatiemanage-
ment, het HRM, de mate van decentralisatie en privatisering. Het 
bewijs bleek vooralsnog eerder beperkt en in heel wat gevallen con-
tradictorisch.

De OECD publicatie ‘measuring government activity’ is een editie 
van drie technische papers die in het kader van het project ‘govern-
ment at a glance’ werden geschreven. Het Instituut voor de Overheid 
werd gevraagd om de papers te stroomlijnen tot een coherent ge-
heel.

Van Dooren Wouter, Lonti Zsuzsanna, Sterck Miekatrien & Bouckaert Geert (2007). The institutional drivers of efficiency. OECD tech-
nical paper. OECD: Paris. 57 p.

Wetenschappelijk onderzoek

Internationale vergelijkingen van de overheidssectoren zijn in op-
mars. Het aantal rangschikkingen en studies neemt exponentieel 
toe. Internationale organisaties, consultants, non-profit instellingen 
en academici springen allen op de kar. De kwaliteit van deze studies 
is echter vaak ondermaats en dit niet in het minst omwille van het 
gebrek aan goede comparatieve data. 

Binnen het Public Governance Committee van de OESO loopt er 
momenteel een project dat zich tot doel stelt goede data te verza-
melen en breed beschikbaar te maken. Zo wil men een beter inzicht 
verwerven in de processen en prestaties van de overheden in de 
lidstaten. Het project spiegelt zich aan succesvolle voorbeelden in 
de onderwijssector (education at a glance) en de gezondheidssec-
tor (health at glance). Vanzelfsprekend vereist een dergelijk initiatief 
een solide conceptuele fundering. Zo moet het begrip prestaties 
van de overheid eerst uitgeklaard worden.

De OECD deed beroep op het Instituut voor de Overheid om deze 
technische aspecten van het project verder uit te klaren. De 
Leuvense expertise die opgebouwd werd rond prestatiemeting en 
overheidshervormingen, bleek ook in deze context van nut. Concreet 
kreeg onze bijdrage vorm in drie projecten. 
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Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers 
van de universiteit van Manchester en het Erasmus Medisch 
Centrum (Rotterdam). Het wordt gefinancierd door de ECRS 
(Verenigd Koninkrijk). Het belangrijkste doel is om de ontwikkeling 
van prestatie-indicatoren (PI) sinds 1980 in kaart te brengen. Een 
historische benadering wordt vergeleken met het gebruik van een 
padafhankelijk raamwerk en met officiële verslaggeving (‘theorieën 
van ervaringsdeskundigen’) over de ontwikkeling van PI.

In de loop van 2007 werd het grootste deel van het veldwerk in 
Engeland en Nederland uitgevoerd. Belangrijke beleidsactoren uit 
beide landen werden geïnterviewd om tot een analyse te komen van 
hoe PI in de gezondheidszorg tijdens de laatste 25 jaar ontwikkeld 
werden. Het project zit nu in de fase van de verslaggeving, en zou 
tegen midden 2008 beëindigd moeten worden. Een voorstel tot een 
boek werd ingediend bij Manchester University Press. Een paper 
werd in 2007 voorgesteld in Madrid op de jaarlijkse conferentie van 
EGPA (European Group of Public Administration). Twee paperpre-
sentaties zijn gepland voor 2008 evenals minstens twee tijdschrift-
artikels.

2.3.3.  Prestatie-indicatoren in de gezondheidszorg: een Anglo-Nederlandse studie 
(2006-2008) 

Periode: september 2006 - april 2008
Uitvoerders: Christopher Pollitt & Stephen Harrison 
(University of Manchester)
Opdrachtgever: UK Economic and Social Research Council

Pollitt Christopher (2007). Hospital performance indicators: how and why neighbours facing similar problems go different ways - buil-
ding explanations of hospital performance indicator systems in England and the Netherlands. In: Pollitt Christopher, Van Thiel Sandra 
& Homburg Vincent (Eds.) New Public Management in Europe: adaptation and alternatives. Basingstoke: Palgrave/Macmillan. pp. 
149-164.

Wetenschappelijk onderzoek

Christopher Pollitt

“Although they face similar problems of quality, cost 
containment and rising demands, the stories of perfor-
mance indicators in the English and Dutch health care 
systems have been very different. The English system has 
been saturated with performance measurement since 
1983. The Dutch system has only begun to experiment with 
it in the last few years, and began with a very different 
model. How can we explain these fundamental differen-
ces?”
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2.3.4.  SBOV II: Effectiviteit van financiële innovaties in Vlaamse gemeenten en OCMW’s 
(2007-2011)

Periode: januari 2007 - december 2011
Coördinator: Geert Bouckaert 
Medewerker: Katrien Weets 
Opdrachtgever: Vlaamse overheid (SBOV)

Vlaamse lokale besturen te identificeren. Op basis van het beschrij-
vende en verklarende onderzoek kunnen we aanbevelingen formu-
leren voor de verdere uitwerking van de financiële cyclus in de 
Vlaamse gemeenten en OCMW’s.

Met de fundamentele onderzoeksvragen van dit project wordt ge-
peild naar de diffusie, de adoptie en de implementatie van de finan-
ciële innovaties in de Vlaamse gemeenten en OCMW’s, en naar 
verklaringsgronden voor deze evoluties. De fundamentele onder-
zoeksvragen luiden dan ook als volgt: 
1)  In welke mate zijn initiatieven voor de modernisering van de fi-

nanciële cyclus verspreid binnen de Vlaamse gemeenten en 
OCMW’s en hoe kunnen we deze diffusie verklaren? 

2)  Welke nieuwe financiële procedures en systemen zijn geïnstal-
leerd in gemeenten en OCMW’s en welke factoren kunnen de 
adoptie van deze nieuwe instrumenten verklaren? 

3)  In welke mate worden de nieuwe financiële instrumenten ge-
bruikt in het proces van begrotingsbesluitvorming en -uitvoering 
en wat zijn de gevolgen voor de allocatie van middelen, het be-
heer en de verantwoording?

Daarnaast wil deze studie een antwoord bieden op volgende toege-
paste onderzoeksvragen: 
1)  Welke instrumenten en informatiesystemen zijn vereist om het 

Gemeentedecreet te implementeren? 
2)  Welke implementatiestrategie kan best gevolgd worden om het 

Gemeentedecreet succesvol te implementeren? 
3) Wat is de stand van zaken van de modernisering van de finan-

ciële cyclus in de OCMW’s en welke zijn de kritische succes- en 
faalfactoren voor verandering? 

4)  Is het mogelijk voor de gemeenten en OCMW’s om te evolueren 
naar een uniform financieel instrumentarium?

Dit jaar ging het onderzoeksproject van start met een gerichte lite-
ratuurstudie. De academische literatuur omtrent financieel manage-
ment in lokale besturen werd opgelijst en er werden een aantal in-
ternationale trends geïdentificeerd. Als toepassing hierop werd één 
case grondig uitgediept, zijnde het streven naar een resultaatgericht 
financieel management in de Nederlandse gemeenten. Op basis 
daarvan werden een tiental aanbevelingen voor Vlaanderen gefor-
muleerd. Daarnaast werden een aantal voorbereidingen getroffen 
voor een grootschalig survey-onderzoek dat in 2008 zal georgani-
seerd worden bij de 308 Vlaamse gemeenten en OCMW’s. 

Wetenschappelijk onderzoek

Katrien Weets

“Though the outcomes of successful innovations appear 
random, the processes that result in their success often 
are not.” 

(Christensen, 2003)

Met de implementatie van het gemeentedecreet, het mini-OCMW-
decreet en de daaruit volgende uitvoeringsbesluiten staat het streven 
naar een resultaatgericht financieel management opnieuw op de 
agenda’s in de Vlaamse gemeenten en OCMW’s. Vooral in de ge-
meenten zal de inrichting en organisatie van de verschillende compo-
nenten waaruit de financiële cyclus bestaat - begroting, boekhouding 
en audit - grondig gewijzigd worden. Daarbij rijst echter de vraag in 
welke mate de initiatieven om de financiële cyclus te hervormen hun 
doel bereiken. Een effectiviteitstoets dringt zich dan ook op, zowel 
Vlaams als internationaal, zowel beleidsmatig als academisch. 

In dit project willen we ons niet beperken tot het in kaart brengen en 
beschrijven van de resultaatgerichte financiële instrumenten die 
door de Vlaamse gemeenten en OCMW’s aangewend worden. We 
willen bovendien verklaren waarom deze veranderingen optreden 
en achterhalen welke factoren bepalend zijn voor de implementatie 
van financiële innovaties. Het verklarende luik stelt ons in staat een 
aantal randvoorwaarden en succes- en faalfactoren voor de moder-
nisering van het begrotings-, boekhoud-, en auditproces in de 
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De interesse voor internationale rangschikkingen van publieke sec-
toren kent de laatste twee decennia een explosieve toename. De 
media maken er nieuws van en ministers stofferen er hun beleid 
mee. Internationale vergelijkende indicatoren vormen een belangrijk 
onderdeel van een kwantitatief onderbouwd beleid. Ook Vlaanderen 
grijpt deze cijfers aan om zich internationaal te positioneren. Er rij-
zen echter ook problemen. Diametraal tegenover het grote belang 
dat in beleidskringen en media aan governance rankings gehecht 
wordt, staat immers de gebrekkige kwaliteit van de data uit derge-
lijke bronnen. Grondige analyses van internationale rangschikkingen 
van publieke sectoren, wijzen uit dat er zowel op conceptueel vlak, 
als op vlak van betrouwbaarheid en transparantie grote gebreken 
bestaan. 

Hoewel de kwaliteit steevast te wensen over laat, worden de cijfers 
meestal zonder veel discussie aangenomen. Het project 
‘Internationale vergelijkingen vergeleken’ heeft als doel de kwali-
teitspijnpunten in de rankings bloot te leggen. De Vlaamse overheid 
kan immers pas de juiste en gepaste beleidslessen trekken uit inter-
nationale vergelijkingen van publieke sectoren, wanneer duidelijk is 
wat de rankings werkelijk aantonen en hoe betrouwbaar de gepu-
bliceerde cijfers mogen geacht worden. Een kritische blik achter de 
cijfers moet een antwoord formuleren op deze cruciale vragen. 

Dit project steunt op twee grote pijlers. In een eerste gedeelte wordt 
aan de hand van een grondig literatuuronderzoek een overzicht ge-
geven van de kritische wetenschappelijke geluiden omtrent de kwa-
liteit van de governance rankings. Ondanks het prille bestaan van 
de internationale rangschikkingen van publieke sectoren, hebben 
enkele internationale auteurs zich de laatste jaren immers vastgebe-
ten in de kwaliteitsproblematiek rond governance rankings.
De tweede pijler steunt op een diepgaand empirisch onderzoek van 
een selectie van acht wijdverspreide en hoogaangeschreven gover-
nance rankings. Deze rankings worden aan de hand van metafiches 
tot op indicatorenniveau ontrafeld en aan een grondig beschrijvend 
en beoordelend onderzoek onderworpen.

Dit project zal enerzijds output vinden in de uitgewerkte metafiches 
van de acht bestudeerde governance rankings. Deze uitgebreide 
beschrijvende tabellen kunnen opgevat worden als bijsluiter bij de 
respectievelijke internationale rangschikking van publieke sectoren. 
In die hoedanigheid dient de fiche de beleidsmaker bij het interpre-
teren van de respectievelijke periodieke data. Anderzijds wordt ook 
een begeleidend rapport voorzien waarin de kwaliteitsproblematiek 
gesynthetiseerd wordt.
 

Periode: maart 2007 - maart 2008
Coördinatie: Geert Bouckaert & Wouter Van Dooren
Wetenschappelijk medewerker: Maarten Luts
Financiering: Vlaamse overheid (SBOV)

2.3.5.  SBOV II: Internationale vergelijkingen vergeleken: een meta-analyse van 
rangschikkingen van publieke sectoren (2007-2008) 

Wetenschappelijk onderzoek

Maarten Luts

“De Vlaamse overheid kan pas juiste en gepaste beleids-
lessen trekken uit internationale vergelijkingen van 
publieke sectoren, op het moment dat duidelijk is wat de 
rankings werkelijk aantonen en hoe betrouwbaar de 
gepubliceerde cijfers mogen geacht worden. Men mag niet 
blind zijn voor de kwalitatieve tekortkomingen van de 
internationale rangschikkingen van publieke sectoren. 
Producenten moeten getemperd worden in hun conclusies, 
gebruikers dienen genuanceerd om te gaan met de data.”

Diverse internationale organisaties en commerciële adviesbureaus 
maken op periodieke basis rankings op die landen met elkaar verge-
lijken op het vlak van de overheidswerking. Enerzijds zijn er de inter-
nationale rangschikkingen die het beleid van landen onderling verge-
lijken. Dergelijke rankings betreffen een vergelijking tussen de beleids-
prestaties van verschillende nationale overheden in een afgelijnd be-
voegdheidsdomein. Zo bestaan er bijvoorbeeld landenrangschikkingen 
voor de performantie van de economie, het onderwijs of de gezond-
heidszorg. Anderzijds zijn er de internationale rangschikkingen van 
bestuur. Dergelijke ‘governance rankings’ doen internationaal com-
paratief onderzoek naar de prestaties van de publieke sector in zijn 
geheel. Rangschikkingen van de openbare schuld, de corruptie of de 
e-governance gelden hier als voorbeeld. Ook de rankings die landen 
quoteren op het vlak van ‘government effectiveness’ (de effectiviteit 
van de overheid) vallen onder deze noemer. Deze laatste rangschik-
kingen maken het voorwerp van deze studie uit.
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2.4.1.  SPATIALIST: Spatial Data Infrastructure and Public Sector Innovation (2007-2011)

Periode: september 2007 - augustus 2011
Coördinatie: Geert Bouckaert & Joep Crompvoets 
Wetenschappelijk medewerker: Glenn Vancauwenberghe 
i.s.m. SADL, ICRI, CeSO & MOSI (VUB)
Financiering: IWT-Vlaanderen - SBO (Strategisch Basis-
Onder zoek)
Meer info: www.spatialist.be

overheidsorganisaties een geografische component omvat, zal de 
ontwikkeling van een grootschalige ruimtelijke data-infrastructuur 
van strategische waarde zijn voor een innovatieve publieke sector. 

Administratieve praktijken zullen door het toegenomen gebruik van 
geografische informatie sterk beïnvloed worden. Taken, functies en 
verantwoordelijkheden zullen opnieuw worden toegewezen, en zo-
wel binnen als tussen verschillende overheden zullen nieuwe rela-
ties ontstaan. Ook banden met de private sector, de not-for-profit 
sector en de burger zullen gewijzigd worden.

Het project vertrekt vanuit een generische visie op de ontwikkeling 
van een ruimtelijke data-infrastructuur. Enerzijds zal die ontwikkeling 
geanalyseerd worden op een interdisciplinaire wijze. Door een com-
binatie van bestuurskunde, sociologie, rechten, economie en geo-
matica wordt een zo breed mogelijk analysekader gehanteerd. Het 
project bestaat daarom uit een samenwerking tussen verschillende 
onderzoekseenheden. Naast het Instituut voor de Overheid zijn de 
andere onderzoekspartners de Divisie voor Ruimtelijke Informatie-
verwerking (SADL, K.U.Leuven), het Interdisciplinair Centrum voor 
Recht en ICT (ICRI, K.U.Leuven), het Centrum voor Sociologisch 
Onderzoek (CeSO, K.U.Leuven) en de Vakgroep MOSI van de Vrije 
Universiteit Brussel.

Anderzijds zal het onderzoek ook oog hebben voor de verschillende 
fasen die bij de uitbouw van een ruimtelijke data-infrastructuur on-
derscheiden kunnen worden: eerst de verwerving van de noodza-
kelijke middelen, vervolgens de verwerking van deze middelen en 
ten slotte het gebruik van een SDI. Dit maakt dat elke fase vanuit 
een interdisciplinair perspectief bestudeerd zal worden, en dit op 
statische, comparatieve en soms zelfs dynamische wijze.

In het kader van dit project bereidt Glenn Vancauwenberghe een 
doctoraat voor getiteld: ‘Ruimtelijke informatie-infrastructuur voor 
een innovatieve publieke sector: een bestuurskundige benadering’.

Wetenschappelijk onderzoek

Glenn 
Vancauwenberghe & 
Joep Crompvoets

“Almost everything that happens, happens somewhere. 
Knowing where something happens is critically important.”

De centrale onderzoeksvraag van dit project luidt als volgt: Wat zijn 
de technische, juridische, economische, sociologische en bestuurs-
kundige eisen voor de ontwikkeling van een Vlaamse Ruimtelijke 
Data Infrastructuur, die efficiënt, effectief, flexibel en haalbaar is en 
die voldoet aan de internationale standaarden? 

Centraal in dit onderzoeksproject staat de relatie tussen een ruimte-
lijke data-infrastructuur (Spatial Data Infrastructure - SDI) en een in-
novatieve publieke sector. In een maatschappij waar informatie voor 
overheden een basismiddel is geworden, vormen databanken de 
ruggengraat van publieke administraties. Naast data over burgers, 
bedrijven en organisaties, bevatten deze databanken ook heel wat 
geografische data. Net op die geografische informatie ligt in dit on-
derzoek de focus. Aangezien het merendeel van de informatie in 

2.4. ICT & eGovernment
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discours en het gevoerde beleid? En wat met de verschillende be-
leidsactoren? In tegenstelling tot het begrip ‘gelijke kansen’, dat 
vaak een eerder juridische, legalistische invulling kreeg, is het begrip 
‘diversiteit’ een vaag en breed begrip waaraan verschillende invul-
lingen gegeven wordt, al naargelang de betrokken actoren en af-
hankelijk van allerlei contextfactoren. Aangezien de invulling van het 
concept de basis vormt om van daaruit dan tot een diversiteitsbe-
leid te komen, moet onderzocht worden wie welke invulling geeft 
aan dit concept, en hoe dit in het beleid reflecteert. 

Het onderzoeksveld van dit doctoraatsproject is de Belgische fede-
rale overheid, meer bepaald het domein van Personeel en 
Organisatie. Dit heeft als voordeel dat de Franstalige en 
Nederlandstalige discours naast elkaar kunnen worden gelegd. 
Daarnaast zou ook het Europese niveau als case-study bekeken 
kunnen worden, omdat de verschuiving naar diversiteitsbeleid en 
-discours daar niet (of in ieder geval in veel mindere mate) heeft 
plaatsgevonden.

De voornaamste onderzoeksmethode is discoursanalyse, dit van 
zowel geschreven teksten uit het domein als van gesproken taal 
(interviews, focusgroepen).
In 2007 werd voor dit project een uitgewerkt onderzoeksvoorstel 
uitgeschreven en ter goedkeuring voorgesteld aan de doctoraats-
commissie. De onderzoeker heeft zich ingewerkt in de theoretische 
achtergrond van het doctoraatsproject, namelijk de discourstheo-
rieën van Michel Foucault en Norman Fairclough. Dit werk resul-
teerde in twee publicaties en drie congrespapers die op verschil-
lende internationale conferenties werden voorgesteld.

2.5.1.  Een kritische discourstheoretische analyse van de concepten gelijkheid en diversiteit 
in de overheid (2006-2010) 

Promotor: Annie Hondeghem 
Doctorandus: Sarah Scheepers 
Financiering: K.U.Leuven (A.A.P. mandaat)

Scheepers Sarah (2007). Van gelijkheid naar diversiteit. OCMW Visies. 22(3): 7-13.
Scheepers Sarah (2007). Diversiteit in het personeelsbeleid - De overheid: een voorbeeldige werkgever? In: Blanpain Bruno (Red.). 
Diversiteit op de werkvloer. Brugge: Vandenbroele. pp. 113-133.

Wetenschappelijk onderzoek

Sarah Scheepers

“Those of us who are poor, who are lesbians, who are 
black, who are older, know that survival is not an academic 
skill.”

(Audre Lorde) 

Dit doctoraatsproject is voornamelijk een onderzoek naar de ver-
schuiving van een beleid van gelijke kansen naar een diversiteitsbe-
leid in het personeelsbeleid van de overheid. De basisvraag is welke 
discours er binnen de overheid gevoerd worden over gelijke kansen 
en diversiteit. Hieraan worden dan vragen gekoppeld als: Waarin 
verschillen die discours van elkaar? Welk verband is er tussen het 

2.5.  Ethiek, personeelsbeleid & gelijke kansen 
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2.5.2.  Externe opleidingen in overheidsmanagement en de transfer van verworven 
competenties. Casestudie van de federale overheid (2006-2010) 

Promotor: Annie Hondeghem 
Doctorandus: Bruno Broucker 
Financiering: K.U.Leuven (A.A.P. mandaat)

organisaties dit gebruik toelaten. Hiermee wordt er onderzocht wel-
ke acties individu en organisatie ondernemen om de opleidingsin-
vestering maximaal te doen renderen.

Als casestudie wordt het Public Management Programme (PuMP) 
onderzocht. Dit programma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan 
de hervorming van de federale overheid tot een moderne, perfor-
mante en kwaliteitsvolle administratie door een groep ambtenaren de 
visie, kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om de 
moderniseringsprocessen te ondersteunen en mee vorm te geven. 
De centrale doelstellingen voor dit onderzoek zijn: 
(1)  op het spoor komen van transferbevorderende en transferbe-

lemmerende condities binnen de publieke sector,
(2)  Inzicht krijgen in de manier waarop en de situatie waarin univer-

sitair geschoolde federale ambtenaren een opleiding in het 
overheidsmanagement en -beleid gebruiken op de werkplek,

(3)  zicht krijgen op het transferklimaat van de federale publieke 
sector. 

In 2007 werden er, ten eerste, interviews afgenomen bij alumni van 
het PUMP en bij federale alumni van de master in het overheidsma-
nagement en -beleid om een beeld te krijgen van de problematiek. 
Deze resultaten dienen ook om de survey op te maken die in 2008 
naar alle alumni zal worden gestuurd. Ten tweede werden de deel-
nemers van 2007 onderworpen aan een zelfevaluatie, vóór en na 
het programma om zicht te krijgen op hun gepercipieerde niveau 
van kennis. Ten slotte werden de belangrijkste stakeholders van het 
dossier ‘PUMP’ geïnterviewd om zicht te krijgen op de verschillende 
visies van het programma. 

Wetenschappelijk onderzoek

Bruno Broucker

“Het rendement van een opleidingsinvestering is de 
collectieve verantwoordelijkheid van organisatie, individu 
en opleidingsinstelling.”

Het wetenschappelijk onderzoek naar opleidingseffectiviteit en de 
variabelen die het toepassen van opleidingen op de werkvloer 
(transfer) bestudeert, is voornamelijk beperkt gebleven tot kortlo-
pende opleidingen in de private sector. Dit onderzoek wil tegemoet 
komen aan deze beperking door te onderzoeken in welke mate 
ambtenaren opgedane kennis en competenties van opleidingen in 
overheidsmanagement gebruiken en de mate waarin de publieke 

Broucker Bruno (2007). Measuring transfer of Public Management Programmes: The Learning Transfer System Inventory in the 
Belgian federal administration. EGPA annual conference. Spain: Madrid. 19-22 september 2007. 18 p.
Broucker Bruno & Hondeghem Annie (2007). Pre-training evaluation of civil servants: a first step to determine the transfer of compe-
tencies in the Belgian civil sector. The Third Transatlantic Dialogue. Leading the Future of the Public Sector. USA: University of 
Delaware, Newark, Delaware. 31 mei-2 juni 2007. 18 p.
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Periode: februari 2007 - augustus 2007
Coördinatie: Annie Hondeghem, Roger Depré i.s.m. Institut des Sciences Humaines et Sociales (Université de Liège) & Afdeling 
Strafrecht, Strafvordering en Criminologie (K.U.Leuven)
Wetenschappelijk medewerker: Veerle Conings 
Financiering: POD Wetenschapsbeleid & FOD Justitie

2.5.3.  Haalbaarheidsstudie naar een werklastmetingsinstrument voor de zetel (2007) 

Depré Roger, Conings Veerle, Delvaux David, Hondeghem Annie, Schoenaers Frédéric & Maesschalck Jeroen (2007). 
Haalbaarheidsstudie naar een werklastmeetinstrument voor de zetel. Etude de faisabilité de la mise en oeuvre d’un instrument de 
mesure de la charge de travail destiné au siège. 185 p.

Wetenschappelijk onderzoek

Veerle Conings

Dit onderzoek kwam tot stand vanuit het programma ‘Actie ter on-
dersteuning van de strategische prioriteiten van de federale over-
heid’ in opdracht van de POD Wetenschapsbeleid en de FOD 
Justitie. 
De vraag naar werklastmeting kan gesitueerd worden binnen de 
steeds bredere kloof tussen de exponentieel groeiende hoeveelheid 
inkomende gerechtszaken en het aantal magistraten. Indien het 
aantal magistraten de inkomende zaken niet kunnen afhandelen 
ontstaat er achterstand. Het is in dit kader, met een uitbreiding van 
het personeelskader, dat werklastmeting een wettelijke verplichting 
werd voor de Hoven van Beroep. 

Het onderzoek is opgebouwd rond zes pijlers. In het resulterend 
onderzoeksrapport, is een eerste deel gewijd aan het concept en 

“Werklastmeting is een goed instrument om de organisatie 
in rechtbanken en hoven in kaart te brengen en de 
behoefte aan personeelsmiddelen te kwantificeren. Maar 
deze oefening volstaat op zich niet om alle problemen 
binnen de gerechtelijke organisatie op te lossen.”

de doelstellingen van werklastmeting. Een tweede deel haalt inspi-
ratie voor de ontwikkeling van een werklastmeetsysteem in 
Nederland en Frankrijk. Een derde luik is gewijd aan de toepasbaar-
heid van het werklastmeetsysteem van het Openbaar Ministerie in 
de zetel. Ten vierde worden de tot nog toe gevoerde werklastmeet-
experimenten in de zetel toegelicht. In een vijfde deel gaat het rap-
port in op de meningen in de zetel over werklastmeting. Vanuit deze 
meningen komen de onderzoekers ten slotte tot aanbevelingen 
over doelstellingen, inhoud, veranderingsmanagement en flanke-
rend beleid. 

De onderzoeksequipe heeft veel aandacht besteed aan exploratief 
onderzoek vanuit interviews en focusgroepen. Magistraten en 
korpschefs (op het niveau van eerste aanleg en beroep), griffiers en 
human resources managers werden geconsulteerd. Het doel was 
de belangen in kaart te brengen die verbonden zijn met de uitwer-
king van een werklastmeetinstrument voor de zetel. 

Het onderzoek zoekt ook naar een antwoord op de vraag in welke 
mate het meten van werklast van magistraten en het gerechtelijk per-
soneel een instrument is om de werking van het gerecht te verbete-
ren. De onderzoekers concluderen dat werklastmeting een goed in-
strument is om de organisatie in rechtbanken en hoven in kaart te 
brengen en de behoefte aan personeelsmiddelen te kwantificeren. 
Maar deze oefening volstaat op zich niet om alle problemen binnen 
de gerechtelijke organisatie op te lossen. De onderzoekers stellen dat 
er een bredere hervormingsbeweging nodig is binnen de gerechtelijke 
organisatie. Werklastmeting kan hiervan een onderdeel zijn, maar 
moet aangevuld worden met andere ondersteunende en vernieu-
wende maatregelen, zoals een goed zittingsmanagement en tijdsbe-
heer, prestatiemeting, een modernisering van de organisatie, een 
modern human resources beleid, enzovoort. Het is bovendien be-
langrijk te onderstrepen dat de werklastmeting niet gebruikt kan wor-
den voor individuele controles en evaluaties. 
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2.5.4.  Naar een bestuurskundige theorie over ‘Public Service Motivation’ (PSM): maakt 
‘public’ een verschil? (2005-2008) 

Promotor: Annie Hondeghem 
Doctorandus: Wouter Vandenabeele 
Financiering: F.W.O.

Vandenabeele Wouter (2007). Towards a theory of public service motivation: an institutional approach. Public Management Review. 
9(4): 545-556.
Vandenabeele Wouter (2007). Public service motivation as an element in job retention. International Research Symposium on Public 
Management (IRSPM) XI. Duitsland: Potsdam. 26-28 maart 2007. 40 p.
Vandenabeele Wouter, Scheepers Sarah & Hondeghem Annie m.m.v. Depré Roger & Maesschalck Jeroen (2007). Public service 
motivation in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland: gevalstudies gebaseerd op een comparatief literatuuronder-
zoek. Leuven: SBOV. 86 p.

Wetenschappelijk onderzoek

Wouter Vandenabeele

In een doctoraatsonderzoek naar ‘public service motivation’ werd 
vastgesteld dat ambtenaren naast klassieke motivatoren, zoals sa-
laris en vast werk, ook gemotiveerd worden door de maatschap-
pelijke relevantie van hun werk. 

“Ambtenaren die hoog scoren op ‘public service motiva-
tion’ zullen minder snel de organisatie verlaten, beter 
presteren en ethische dilemma’s binnen de overheid beter 
aanpakken. Hierdoor kan er efficiënter en doelgerichter 
gewerkt worden en kunnen overheidsmiddelen beter 
aangewend worden.”

‘Public service motivation’ verwijst naar de motivatie die men put uit 
een bijdrage aan het algemeen belang, uit medeleven met burgers 
of uit democratische waarden. Ze vindt onder meer haar oorsprong 
in de organisatie waarin men tewerkgesteld is, doordat men waar-
den van de organisatie gaat overnemen en men zich ermee gaat 
identificeren. De directe leidinggevende en de omgang met de col-
lega’s spelen hierin een belangrijke rol. Voor organisaties in de pu-
blieke sector is het van belang dat ze dit type motivatie onderken-
nen en proberen aan te wenden op verschillende niveaus, zowel in 
de concrete job als op het niveau van de organisatie. Ambtenaren 
die hoog scoren op ‘public service motivation’ zullen minder snel de 
organisatie verlaten, beter presteren en ethische dilemma’s binnen 
de overheid beter aanpakken. Hierdoor kan er efficiënter en doelge-
richter gewerkt worden en kunnen overheidsmiddelen beter aange-
wend worden.

Dit onderzoek werd bekroond met de McKinsey-prijs van het Fonds 
voor Wetenschappelijk onderzoek. Deze prijs wordt jaarlijks aan 
twee doctoraatsstudenten toegekend, één van een universiteit van 
de Vlaamse Gemeenschap en één doctoraatsstudent van een uni-
versiteit van de Franse Gemeenschap. 

In het kader van dit project werd intensief samengewerkt met prof. 
dr. James Perry (Indiana University Bloomington) en prof. dr. Willy 
Lens (K.U.Leuven, Centrum voor Motivatiepsychologie). De weten-
schappelijke resultaten van dit project werden reeds in meer dan 20 
internationale en nationale tijdschriftartikelen en hoofdstukken in 
boeken gepubliceerd. 
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2.5.5.  Public service motivation: een institutionalistische en comparatieve benadering 
(2006-2007) 

Periode: september 2006 - augustus 2007
Coördinatie: Annie Hondeghem 
Senior Fellow: James L. Perry, School of Public and Environmental Affairs (US)
Financiering: K.U.Leuven (BOF-Bijzonder Onderzoeksfonds), senior research fellowship

Make?’ (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2004) en ‘Quick Hits for 
Educating Citizens’ (Bloomington: Indiana University Press, 2006). 
Hij heeft verschillende prijzen ontvangen waaronder: ‘the Yoder-
Heneman Award for innovative personnel research from the Society 
for Human Resource Management’, ‘the Charles H. Levine Award 
for Excellence in Public Administration’, ‘the NASPAA/ASPA 
Distinguished Research Award’, en ‘the Paul P. Van Riper Award’. 

Gedurende zijn verblijf in Leuven heeft prof. Perry samen met prof. 
Annie Hondeghem en Wouter Vandenabeele gewerkt rond het the-
ma ‘Public service motivation’. Dit verwijst naar de motivatie om 
zich in te zetten voor het algemeen belang. De bedoeling van het 
onderzoek was om na te gaan hoe het concept dat zijn oorsprong 
vindt in de USA vertaald en geoperationaliseerd kan worden in een 
Europese context en wat de impact is van de institutionele context 
op de invulling van het concept.

De belangrijkste output van het fellowship is het boek:
Perry James L. & Hondeghem Annie (2008). Motivation in Public 
Management: The Call of Public Service. Oxford: Oxford University 
Press.
Dit boek is een ‘state of the art’ over het onderzoek naar public 
service motivation. Hieraan werd meegewerkt door 20 collega’s, 10 
van Amerikaanse en 10 van Europese universiteiten. Het boek kan 
dus beschouwd worden als een resultaat van een echte transatlan-
tische dialoog tussen Amerikaanse en Europese onderzoekers.

Naast het boek werd ook een special issue voorbereid over ‘public 
service motivation’ in het tijdschrift ‘International Public Management 
Journal’.
De onderzoeksresultaten zijn voorgesteld op twee bijeenkomsten: 
the Third Transatlantic Dialogue (Delaware, mei 2007) en the 
Academy of Management (Philadelphia, augustus 2007).

Perry James L. & Hondeghem Annie (Eds., 2008). Motivation in Public Management. The call of Public Service. Oxford: Oxford 
University Press.
Perry James L. & Vandenabeele Wouter (2007). Behavioral Dynamics: institutions, identities and self-regulation. Pre-conference on 
public service motivation. Newark, Delaware, USA. 30 mei 2007 & Academy of Management Annual Conference. US: Philadelphia, 
Pennsylvania. 3-8 augustus 2007. 24 p.

Wetenschappelijk onderzoek

prof. dr. James L. Perry, Indiana 
University Bloomington, School 
of Public and Environmental 
Affairs (US)

Gedurende het academiejaar 2006-2007 was prof. dr. James Perry 
verbonden als senior fellow aan het Instituut voor de Overheid. De 
financiering van het fellowship kadert in het programma van de 
Onderzoeksraad van de K.U.Leuven om buitenlandse experten aan 
te trekken.

James Perry is een top autoriteit in het domein van de bestuurs-
kunde in de USA. 
Hij is Chancellor’s Professor in the School of Public and Environmental 
Affairs (SPEA), Indiana University, Bloomington. Daarnaast is hij ver-
bonden geweest aan the University of California, Irvine, Chinese 
University of Hong Kong, University of Wisconsin, Madison, Indiana 
University-Purdue University Indianapolis, University of Hong Kong 
and Yonsei University. 

Zijn onderzoek heeft zich gefocust op ‘public service motivation’, 
‘national and community service’ en overheidshervormingen. Hij is 
de auteur en editor van heel wat internationaal erkende artikels en 
boeken, waaronder recent: ‘Civic Service: What Difference Does It 
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2.5.6.  SBOV II: Naar een meetinstrument ter ondersteuning van het ambtelijk 
integriteitsbeleid (2007-2008) 

Periode: maart 2007 - februari 2008
Coördinatie: Annie Hondeghem & Jeroen Maesschalck 
(Leuvens Instituut voor Criminologie)
Wetenschappelijk medewerker: Karlien Delbeke 
Financiering: Vlaamse overheid (SBOV)

Dit project heeft als doel een betrouwbare en valide vragenlijst te 
ontwikkelen waarin het integriteitsgehalte van de organisatie wordt 
gemeten. Een dergelijke meting is zeer nuttig in het kader van een 
integriteitsbeleid, enerzijds omdat deze de nulmeting levert die no-
dig is om de effectiviteit van beleid op te volgen, en anderzijds om-
dat deze leidt tot een staalkaart die als basis kan dienen om het 
beleid en de instrumenten af te stemmen op de behoeften van de 
organisatie. Daarnaast kan een vragenlijst die voldoende betrouw-
baar en valide is ook gebruikt worden in fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek.

Het project is uitgewerkt in drie fasen met corresponderende werk-
pakketten.
Van maart tot en met augustus 2007, de eerste fase, is er een lite-
ratuurstudie uitgevoerd. Hierbij werd een selectie gemaakt van be-
staande instrumenten die bepaalde centrale aspecten van integriteit 
en integriteitsbeleid meten. De meetschalen die weerhouden wer-
den, hebben als basis gediend voor de enquête ‘Integriteit op het 
werk’. Dit meetinstrument, een webenquête, is vervolgens op drie 
manieren getest. In september en oktober 2007 werd het instru-
ment voorgelegd aan een panel van experts en werd er een infor-
mele test uitgevoerd. Deze test bestond in het afnemen van cogni-
tieve interviews binnen één entiteit van de Vlaamse overheid. Vanaf 
november 2007 tot en met half januari 2008 is het instrument ook 
formeel getest aan de hand van een uitzetting ervan binnen eenen-
twintig entiteiten van de Vlaamse overheid. 

In de laatste fase, januari en februari 2008, worden de resultaten 
van de formele test statistisch geanalyseerd en gepresenteerd in 
een algemeen eindrapport met de nodige toelichting en verant-
woording bij het meetinstrument. Elke deelnemende entiteit ont-
vangt ook een bijkomend organisatiespecifiek rapport waarin de 
onderzoekers de data van de organisatie presenteren. Het meetin-
strument wordt met een begeleidende handleiding bezorgd aan de 
commissie integriteitszorg van de Vlaamse overheid.

Wetenschappelijk onderzoek

Zowel de Vlaamse overheidsdiensten als de lokale besturen hebben 
de eerste stappen gezet naar een modern integriteitsbeleid. 
Verschillende nieuwe maatregelen en beleidinstrumenten zijn ont-
worpen. Tegelijk is het niet zo duidelijk waar deze nieuwe instrumen-
ten het best kunnen worden ingezet. Eigenlijk is niet goed geweten 
wat de werkelijke behoeften zijn op het terrein. Om te helpen vol-
doen aan de specifieke behoeften van overheidsorganisaties, is het 
Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) gestart met 
een project om informatie te verzamelen. 

Karlien Delbeke

“Het meten van het integriteitsgehalte van een organisatie 
is nuttig omdat deze leidt tot een staalkaart die als basis 
kan dienen om het integriteitsbeleid en de instrumenten af 
te stemmen op de behoeften van de organisatie.”
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2.5.7.  SBOV II: Vergrijzing van het overheidspersoneel: een macro-, meso- en 
microperspectief (2007-2011) 

Periode: januari 2007 - december 2011
Coördinator(en): Annie Hondeghem & Roger Depré
Medewerkers: Kathleen Vanmullem & Wouter 
Vandenabeele 
Opdrachtgever: Vlaamse overheid (SBOV)

Vanmullem Kathleen & Hondeghem Annie (2007). Een leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen de Vlaamse overheid. In: De Lange 
Willem & Thijssen Jo (Red.). De waardevolle senior. Personeelsbeleid voor oudere werknemers. Amsterdam: Weka Uitgeverij BV. 
pp.109-125.

Wouter Vandenabeele & 
Kathleen Vanmullem

Het overheidspersoneel vergrijst: in de Vlaamse overheid is 50% 
van het personeel ouder dan 45 jaar, in de lokale besturen is dit 
40%. Dit betekent een grote uitdaging zowel op macro-, meso- als 
microniveau. Op het macroniveau van de Vlaamse overheden zal er 
op korte termijn een grote pensioneringsgolf plaatsvinden, met alle 
mogelijke gevolgen voor zowel de betaalbaarheid van de overheids-
pensioenen, de vervanging van het personeel als de kennisover-
dracht. Op het meso- of organisatieniveau zal er nood zijn aan een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. De motivatie en inzetbaarheid van 
het personeel in alle levensfasen wordt een strategische doelstelling 
van het HR-beleid. Op microniveau zullen individuele medewerkers 
een andere visie moeten ontwikkelen op hun loopbaan.

Dit onderzoeksproject baseert zich op twee hoofdvragen. De eerste 
hoofdvraag is ‘Welke is de interactie tussen het macro-, meso- en 
microniveau in de problematiek van oudere werknemers in de over-
heid?’. De tweede hoofdvraag is: ‘Welk beleid kan gevoerd worden 
om de inzetbaarheid en motivatie van de medewerkers in de over-
heid in alle levensfasen te optimaliseren?’. Om deze onderzoeksvra-

“De motivatie en inzetbaarheid van het personeel in alle 
levensfasen wordt een strategische doelstelling van het 
HR-beleid.”

gen op te lossen werden deelvragen geoperationaliseerd naar de 
drie niveaus.

In 2007 lag de focus op het macroniveau met het in kaart brengen 
van de demografische situatie in de openbare lokale sector in 
Vlaanderen. In de eerste plaats maakten we een demografische 
analyse van de lokale besturen in België, en een uitgebreidere ana-
lyse van de lokale besturen in het Vlaamse Gewest. Hieruit blijkt dat 
de lokale besturen met een duidelijk verouderend personeelsbe-
stand geconfronteerd worden.

In de tweede plaats bestudeerden we het pensioenstelsel van de lo-
kale besturen. We maken hier o.a. gebruik van de recente EXSYSPEN-
studie (2007) waarin uitgebreide simulaties zijn gemaakt om de toe-
komstige pensioenkost van de lokale besturen te berekenen. Gezien 
de recente data van deze studie, wordt dit een belangrijk document 
in het verdere debat rond de pensioenkost in lokale besturen. 

Ten derde stelden we via diepte-interviews met verschillende acto-
ren die betrokken zijn in het debat een (stakeholder)analyse op over 
de problematiek. Op deze manier beogen we vanuit verschillende 
perspectieven inzicht te verschaffen in wat de grote knelpunten zijn 
in het pensioendebat en welke suggesties of oplossingen er naar 
voor worden geschoven voor het toekomstige beleid. 

Ten vierde analyseerden we nog het personeelsbeleid. De huidige 
pensioenproblematiek is immers een gevolg van het voorheen ge-
voerde personeelsbeleid. Ten gevolge van het gemeentedecreet en 
de uitvoering hiervan in de rechtspositieregeling willen we dan ook 
nagaan op welke manier de nieuwe regelgeving de mogelijkheid 
geeft om via het personeelsbeleid in te spelen op de gevolgen van 
een demografisch veranderend personeelsbestand. 

De resultaten van 2007 dienen als uitgangspunt voor het verdere 
onderzoek in 2008 waarin we de bevindingen zullen gaan toetsen 
bij de lokale besturen via een survey. Op deze manier willen we een 
dieper inzicht verschaffen in hoe lokale besturen omgaan met de 
pensioenproblematiek en welke mogelijkheden zij ervaren om via 
een dynamisch personeelsbeleid in te spelen op de vergrijzing van 
hun personeelsbestand.
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2.5.8. Genderanalyse van de werving en selectie van de Vlaamse topambtenaren (2007)

Periode: januari 2007 - juni 2007 
Coordinator: Annie Hondeghem
Onderzoekers: Christophe Pelgrims, Justine Sys & Sarah 
Scheepers
Opdrachtgever: Vlaamse overheid-dienst emancipatiezaken

Pelgrims Christophe, Sys Justine, Scheepers Sarah & Hondeghem Annie (2007). Genderanalyse van de werving en selectie van de 
Vlaamse topambtenaren. 103 p.

Justine Sys

Het Instituut voor de Overheid analyseerde de wervings- en selec-
tieprocedure in de derde ronde vanuit een genderperspectief. Het 
onderzoek werd uitgewerkt aan de hand van een kwantitatief en 
een kwalitatief luik. Het kwantitatieve deel bestond uit een analyse 
van de man-vrouwverhouding in de verschillende fasen van het se-
lectieproces. In het kwalitatieve luik werden de gedetecteerde knel-
punten dieper geanalyseerd. 

Een opvallende vaststelling was het groot aantal vrouwen dat zich kan-
didaat stelde voor de vacante topfuncties in de Vlaamse overheid. Op 
een totaal van 679 kandidaten werd er 49% vrouwen geteld. Ondanks 
dit hoge aantal vrouwelijke kandidaten, benoemde de Vlaamse rege-
ring slechts 6 vrouwen op 30 i.p.v. het streefcijfer van een derde. 
Voornamelijk de eerste twee stappen in de selectieprocedure nl. de 
cv-screening en het verkennend interview zorgden ervoor dat het aan-
deel van vrouwelijke kandidaten sterk werd uitgedund (tot 29%). 

“Om het aantal vrouwelijke topambtenaren te verhogen is 
het essentieel dat competente vrouwen gemotiveerd 
blijven om zich kandidaat te stellen voor topfuncties.”

Volgende drie elementen bleken essentieel in de selectie van de kan-
didaten: de leeftijd (de geselecteerde kandidaten zijn meestal ouder 
dan 40), het hebben van kabinetservaring en het hebben van werker-
varing in de Vlaamse overheid. Kandidaten met deze kenmerken 
scoorden beter tijdens de selectieprocedure. Het hoeft dan ook niet te 
verbazen dat uit het profiel van de benoemde topambtenaren bleek 
dat 87% van hen ouder was dan 40. Bovendien had 57% kabinetser-
varing opgedaan tijdens zijn of haar loopbaan. Tot slot bleek dat 97% 
van de benoemde topambtenaren tijdens hun laatste functie werk-
zaam was in de Vlaamse overheid of op een ministerieel kabinet. De 
onderzoeksresultaten tonen dat mannen en vrouwen op deze cruciale 
variabelen vaak een verschillend profiel vertonen. Hoewel de realiteit 
complexer en genuanceerder is, kunnen we globaal concluderen dat 
de grote uitval van vrouwen kan verklaard worden doordat het aantal 
vrouwelijke kandidaten dat voldeed aan deze vereisten, te klein was.

De geleverde inspanningen vanuit de Vlaamse overheid om vrou-
wen te motiveren om zich kandidaat te stellen voor de vacante top-
functies hebben zeker hun vruchten afgeworpen. Uit het onderzoek 
bleek echter dat de campagne toch in de eerste plaats bijgedragen 
heeft tot het verhogen van het vrouwvriendelijk imago van de 
Vlaamse overheid dan wel tot het rekruteren van kandidaten die 
beantwoorden aan het vooropgestelde profiel. 

Om het aantal vrouwelijke topambtenaren te verhogen is het es-
sentieel dat competente vrouwen gemotiveerd blijven om zich kan-
didaat te stellen voor topfuncties. Andere initiatieven aansluitend bij 
reeds bestaande projecten rond coaching en begeleiding van vrou-
welijke ambtenaren, dragen hiertoe bij. 

In het onderzoek werd ook vastgesteld dat het benoemen van top-
ambtenaren in de Vlaamse overheid vaak gepaard ging met lobbyen 
en het inschakelen van politieke netwerken. Vanuit het genderon-
derzoek kunnen we aanbevelen dat vrouwen nog meer bewust 
moeten gemaakt worden van het belang van deze netwerken. 
Daarnaast zouden vrouwen aangemoedigd moeten worden om 
hun kandidaatstelling tijdig bekend te maken. Hierdoor kunnen ze 
opgenomen worden in de zoektocht naar politieke evenwichten. 
Daarbij is bewustmaking van politici rond de genderproblematiek 
eveneens een blijvend aandachtspunt.
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2.5.9.  Vuurtoren 45 plus (2005-2007) 

Periode: mei 2005 - april 2007
Coördinatie: Annie Hondeghem i.s.m. VOKA, Centrum voor 
Sociaal-culturele en Arbeidspedagogiek (K.U.Leuven), 
Randstad Belgium NV, PointX & SERR/RESOC
Wetenschappelijk medewerker: Kathleen Vanmullem 
Financiering: ESF-Europees sociaal fonds
Meer info: www.vuurtoren45plus.be

Kathleen Vanmullem

De Voka-Kamer van Koophandel West Vlaanderen, het Centrum 
voor Sociaal-culturele en Arbeidspedagogiek (K.U.Leuven), het 
Instituut voor de Overheid, Randstad, IndieGroup en de SERR’s van 
Brugge, Oostende-Westhoek en Zuid-West-Vlaanderen werkten 
samen aan het ESF-project ‘Vuurtoren 45+’. Vertrekkend van een 
praktijkprobleem en gericht op een praktisch antwoord, is ‘Vuurtoren 
45+’ een onderzoeks- en ontwikkelingsproject geworden van twee 
jaar (2005-2007) en waarvan de rapportage in de vorm van een CD-
ROM en een website (www.vuurtoren45plus.be) sedert juni 2007 
beschikbaar is.

Langer werken is niet langer een optie, maar een noodzaak én ook 
een mogelijke wens van de medewerker. De snel veranderende sa-
menleving eist bovendien een grotere flexibiliteit van de organisatie 
en haar medewerkers om bij te blijven. Mits aanpassingen van het 
werk, het voorzien van leermogelijkheden en kansen om in te gaan 
op die leermogelijkheden, kunnen medewerkers 45+ met andere 
ogen naar het einde van hun loopbaan kijken. In dit licht werd een 

“Langer werken is niet langer een optie, maar een nood-
zaak én ook een mogelijke wens van de medewerker.”

tweeledige operationele doelstelling voor ‘Vuurtoren 45+’ naar vo-
ren geschoven: 
(1)  een ‘instrument’ ontwikkelen dat arbeidsorganisaties kan hel-

pen in hun zoektocht om hun medewerkers 45+ op een nuttige 
en aangename manier in te zetten, op te leiden en/of te laten 
leren 

(2)  een netwerk creëren (zowel fysiek als virtueel) waar bedrijven en 
andere arbeidsorganisaties met elkaar ervaringen kunnen uit-
wisselen rond het thema leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

In het kader van het fysieke netwerk werden een aantal ervaringsuit-
wisselingsessies georganiseerd waarbij bedrijven en overheidsdien-
sten over hun eigen ervaringen kwamen praten en waarbij andere 
bedrijven en overheidsdiensten er met hun vragen terecht konden. 
Daarnaast bevatte het project ook een virtuele component, namelijk 
een dynamische website waarop zowel vragen als aanbod (ant-
woorden, cases, getuigenissen en realistische voorbeelden,... ) ver-
zameld werden zodat andere organisaties hiervan kunnen leren en 
aangezet worden tot eigen projecten rond 45-plussers. 

Via diepte-interviews van leidinggevenden, VTO-verantwoordelijken, 
HR-verantwoordelijken en medewerkers 45+ in 10 organisaties 
probeerden de onderzoekers te achterhalen welke initiatieven reeds 
werden genomen om medewerkers in de tweede loopbaanhelft  
arbeidsgerelateerde leerkansen te bieden, wat daarbij de kritische 
succesfactoren zijn en welke vragen leven om op dit vlak vooruit-
gang te boeken. De organisaties waren zeer divers qua grootte en 
kwamen uit profit- en non- of social profit-sectoren. Met een aantal 
van deze organisaties werd ook een leeractie op touw gezet om het 
leren te stimuleren. 

De bevindingen uit de diepte-interviews, de leeracties, de terugkop-
pelingen en de bijeenkomsten van het fysiek netwerk werden ver-
werkt tot een cd-rom. Deze vormt een methodiek van hoe in-
houdsonafhankelijk efficiënt bijleren voor 45-plussers gebeurt. Dit 
kan toegepast worden op alle vormen van leren: van formeel klas-
sikaal leren over leren op de werkplek tot coaching of peterschap. 
Doelpubliek van het project zijn interne opleiders en trainers, coa-
ches en HRM (binnen bedrijven), maar ook allerhande (privé en pu-
blieke) organisaties die zich op de professionele opleidings- en coa-
chingsmarkt bevinden (buiten de bedrijven) zodat het resultaat van 
de aangeboden en gevolgde opleidingen voor 45-plussers gevoelig 
verbeterd wordt. 
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2.6.1.  Analyse van de crisiscommunicatie (2006-2007)

Periode: oktober 2006 - september 2007
Onderzoeksteam: Instituut voor de Overheid i.s.m. School 
voor Massacommunicatieresearch: Dave Gelders,  
Geert Bouckaert & Nathalie Colsoul
Opdrachtgever: FOD Binnenlandse Zaken-Algemene 
Directie Veiligheid en Preventie & Algemene Directie 
Crisiscentrum

Dave Gelders, Geert Bouckaert & Colsoul Nathalie (2007). Analyse van de Crisiscommunicatie. 138 p.

Dave Gelders

“Goede crisiscommunicatie past binnen het streven naar 
een kwaliteitsvolle overheid wat gekoppeld wordt aan 
publieke tevredenheid en vertrouwen van burgers in de 
overheid.”

Een kwalitatieve aanpak van crisiscommunicatie is almaar belangrij-
ker geworden omwille van een aantal ontwikkelingen in de samen-
leving zoals ‘world risk society’, mediatisering, emotionalisering,... 
Goede crisiscommunicatie past binnen het streven naar een kwali-
teitsvolle overheid wat gekoppeld wordt aan publieke tevredenheid 
en vertrouwen van burgers in de overheid. Dit onderzoeksproject 
geeft concrete beleidsaanbevelingen in verband met de huidige 
aanpak van crisiscommunicatie vanwege in eerste instantie het AD 
CC (Algemene Directie Crisiscentrum) van de federale overheid.

Het onderzoek streeft twee doelstellingen na:
(1)  Een globale analyse van de crisiscommunicatie van AD CC, de 

samenwerking met de communicatiediensten binnen de andere 
federale overheidsdiensten en eventuele andere betrokken 
overheden door focus op communicatiestrategie, -middelen, 
organisatie van de communicatie (planning en beheersing) en 
organisatiestructuur;

(2)  Een specifieke analyse van crisiscommunicatie waarin het AD 
CC en andere relevante actoren (andere overheidsdiensten, 
overheden, journalisten, organisaties, burgers,...) betrokken 
zijn.

Er werd gebruik gemaakt van documentenanalyses en interviews 
met sleutelactoren om de globale communicatiestrategie, -midde-
len, organisatie van de communicatie en organisatiestructuren te 
kennen en te evalueren. Een meer specifieke analyse van de crisis-
communicatie van de AD CC en andere actoren werd verricht met 
behulp van een meervoudige casestudy, waarin inhoudsanalyses 
van mediaverslaggeving en focusgroepinterviews werden aange-
wend.

2.6. Relatie tussen burger en overheid & kwaliteit 
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2.6.2.  Burgerparticipatie (2007-2008) 

Periode: oktober 2007 - september 2008
Coördinator: Marleen Brans 
Copromotoren: Maesschalck Jeroen (Leuvens Instituut voor Criminologie) & Gelders Dave (School voor Massacommunicatieresearch) 
Medewerker: Nathalie Colsoul (School voor Massacommunicatieresearch) 
Opdrachtgever: FOD Binnenlandse Zaken-Algemene Directie Veiligheid en Preventie

Om tot een lokaal en geïntegreerd veiligheidsbeleid te komen, is de 
inbreng van de burger van groot belang. Vanuit het perspectief van 
de overheid kan de burger daarbij worden ingeschakeld als pro-
bleemdetector, als gesprekspartner, als monitor, als ideeënleveran-
cier, als medebeheerder, enz. De veronderstelling geldt dat bur-
gerinvloed zal leiden tot een verbeterde dienstverlening, een verklei-
ning van de kloof tussen overheid en burger en een toename van 
het vertrouwen van de burger in de overheid. Nochtans is de relatie 
tussen participatie en vertrouwen in de overheid niet eenduidig. 
Enerzijds kan burgerparticipatie ertoe bijdragen dat het politieoptre-
den door de burger als meer legitiem wordt ervaren. Anderzijds kan 
verhoogde burgerbetrokkenheid ook wantrouwen in de hand wer-
ken wanneer gecreëerde verwachtingen niet worden ingelost.
Het gaat er dan ook om de participatie van burgers op een dergelijke 
manier vorm te geven, zodat tegemoet wordt gekomen aan de no-
den van zowel de overheid als aan die van (groepen van) burgers. 

In dit onderzoek trachten we een antwoord te bieden op de vol-
gende onderzoeksvraag: hoe kunnen verwachtingen en doelstel-
lingen over burgerparticipatie inzake veiligheidsbeleid van overheid 
en burger op een succesvolle wijze op elkaar worden afgestemd en 
hoe kan een aanpak op maat van alle actoren worden uitgewerkt?
Op basis van het onderzoek wordt een afstemmingskader ontwikkeld 
ter ondersteuning van lokale korpsen en besturen bij de beslissing op 
welke manier burgerparticipatie op maat kan gerealiseerd worden.

Er wordt nagegaan welke concrete projecten van burgerparticipatie 
inzake veiligheidsbeleid reeds georganiseerd werden in België en 
welke projecten succesvol zijn. Een aantal binnen- en buitenlandse 
cases worden geselecteerd en op meer diepgaande wijze geanaly-
seerd met oog voor ontwerp, voorbereiding en implementatie van 
het participatieproject, alsook de uitbouw van concrete samenwer-
kingsverbanden met lokale actoren.

2.6.3.  Doorlichting van de interne en externe communicatie van de gemeente Lanaken 
(copromotor, 2007-2008) 

Periode: oktober 2007 - januari 2008
Coördinator: Dave Gelders
Copromotor: Geert Bouckaert
Medewerker: Karolien Joniaux (School voor Massacommunicatieresearch, K.U.Leuven) 
Opdrachtgever: Gemeente Lanaken

Een goed communicatiebeleid zorgt ervoor dat burgers zich meer 
gemotiveerd voelen om contact op te nemen met de gemeente-
diensten en vaker deel te nemen aan activiteiten georganiseerd 
door de gemeente. Om op een succesvolle manier met burgers en 
andere doelgroepen zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven 
en bezoekers te kunnen communiceren, moeten de interne en ex-
terne communicatie van de gemeente vlot en efficiënt verlopen en 
goed op elkaar afgestemd zijn.

De bedoeling is na te gaan hoe de interne en externe communicatie 
in de gemeente Lanaken momenteel verloopt en hoe die in de toe-
komst eventueel verbeterd kan worden. 
Wat betreft de interne communicatie zal aan de hand van een SWOT-
analyse de communicatiestromen in de verschillende richtingen ge-
evalueerd worden (bottom up, top bottom, diagonale en parallelle 
communicatie). Daarbij worden eveneens de behoeften onderzocht 
bij het personeel in functie van een betere interne communicatie. 
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In 1995 werd door het toenmalige Vast Secretariaat voor Preventie-
beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwe maat-
regel ter bestrijding van het fenomeen woninginbraken geïntrodu-
ceerd: het gratis verstrekken van technopreventief advies (TPA) 
door gemeente of politie. Uit de resultaten van twee verkennende 
studies (een effectiviteitsstudie in 2004 en een onderzoek naar de 
overheidscommunicatie over inbraakpreventie in 2006) blijkt dat 
een uitbreiding van dit initiatief wenselijk is. Meer diepgaand onder-
zoek naar de effectiviteit en communicatie van technopreventie, 
waarvan de bevindingen representatief zijn voor geheel België, is 
echter noodzakelijk. 

Het onderzoeksproject valt uiteen in twee luiken: een communica-
tiewetenschappelijk en een criminologisch luik. Via de communica-
tiewetenschappelijke benadering trachten we voorstellen te ontwik-
kelen die de effectiviteit en de efficiëntie van de overheidscommuni-
catie omtrent TPA verhogen.

Binnen het criminologisch luik staat de effectiviteit van TPA centraal 
en wensen we bijgevolg te onderzoeken of het uitvoeren van TPA 

Periode: oktober 2007 - september 2008
Hoofdpromotor: Johan Deklerck (Leuvens Instituut voor Criminologie) 
Copromotoren: Dave Gelders, Geert Bouckaert & Stefaan Pleysier (Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid Katho/Ipsoc 
Kortrijk)
Wetenschappelijk medewerker: Leen Symons (Leuvens Instituut voor Criminologie)
Opdrachtgever: FOD Binnenlandse Zaken-Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid

leidt tot een verminderd risico op een (poging tot) inbraak. We be-
steden hierbij eveneens aandacht aan (on)gewenste neveneffecten 
van TPA en een meer integrale benadering ter preventie van wonin-
ginbraken.
 
Na een uitvoerige literatuurstudie zullen personen die TPA verkre-
gen, via een postsurvey bevraagd worden naar onder meer hun 
tevredenheid over het verstrekte advies, de wijze van communicatie 
en de mate van opvolging van TPA. De effectiviteit van TPA trachten 
we te onderzoeken door middel van een secundaire data-analyse 
met een vergelijking tussen een adressenbestand van woningen die 
TPA ontvingen en een adressenbestand van woningen die het 
slachtoffer waren van een (poging tot) inbraak. 

Voor de uitvoering van het project werd een interdisciplinair samen-
werkingsverband tot stand gebracht tussen drie onderzoeksgroe-
pen van de K.U.Leuven (het Leuvens Instituut voor Criminologie, de 
School voor Massacommunicatieresearch en het Instituut voor de 
Overheid) en het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid, 
verbonden aan de sociale hogeschool KATHO te Kortrijk.

Inzake de externe communicatie stellen we ons de vraag welke in-
formatie het gemeentebestuur dient te communiceren naar de be-
volking, wie welke informatie moet doorgeven, in welke mate de 
verschillende mediakanalen optimaal gebruikt worden en welke 
communicatiemiddelen men eventueel bijkomend kan inzetten. 
Hierbij aansluitend hebben we aandacht voor de communicatiebe-
hoeftes bij de bevolking. 

In de eerste onderzoeksfase zullen een aantal individuele verken-
nende gesprekken met betrokken medewerkers van de gemeente 
plaatsvinden. Het gaat hier om sleutelfiguren uit verschillende dien-
sten, zowel burgergerichte diensten als de meer technische dien-
sten. Daarnaast wordt participerende observatie verricht en wordt 
een documentanalyse uitgevoerd op een aantal documenten die 

betrekking hebben op zowel de interne als externe communicatie 
van de gemeente Lanaken (vb. folders). 

In de tweede onderzoeksfase wordt er een postenquête afgeno-
men bij de inwoners van Lanaken en bij het personeel van de ge-
meente. Het gaat om twee aparte vragenlijsten die zicht moeten 
geven op de wensen en behoeften die er enerzijds bij de bevolking 
en anderzijds bij het personeel bestaan.

In de derde en laatste fase worden er focusgroepinterviews georga-
niseerd. De bedoeling hiervan is dieper te kunnen ingaan op de 
eerder verkregen gegevens via de verkennende interviews, de do-
cumentanalyse en de enquêtes. 

2.6.4.  Effectiviteit van technopreventief advies (copromotor, 2007-2008) 
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2.6.5.  Kwaliteitsmanagement bij Vlaamse agentschappen: de rol van autonomie en 
organisatiecultuur (start 2007) 

Periode: start 2007
Promotoren: Geert Bouckaert & Koen Verhoest
Doctorandi: Sara Demuzere 
Financiering: K.U.Leuven (onderzoekstoelage (OT) van het 
Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF))

Van Roosbroek Steven & Demuzere Sara (2007). Kwaliteit en kwaliteitsmanagement in Vlaanderen: een stand van zaken. In: Wijnen 
Theo (red.). Praktijkboek Kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen. Brussel: Politeia. pp. 706-730.

Sara Demuzere

Sinds de jaren ‘80 is de structuur en het functioneren van de publieke 
sector erg veranderd. Zo kregen overheidsorganisaties meer en meer 
autonomie ten opzichte van de toezichthoudende overheid. 
Verzelfstandigde agentschappen werden gecreëerd. In dit onderzoek 
focussen we ons op deze verzelfstandigde agentschappen. 

“Aangezien in de literatuur vaak verondersteld wordt dat 
het gebruik van managementtechnieken leidt tot verbe-
terde prestaties binnen organisaties, zou dit project 
beschouwd kunnen worden als een eerste stap in het 
onderzoek naar de performantie van verzelfstandigde 
agentschappen en de manier waarop deze performantie 
bijgestuurd of verbeterd kan worden. “

We kijken naar organisaties uit de Vlaamse publieke sector met ver-
schillende ‘graden’ van verzelfstandiging (intern-extern verzelfstan-
digd; publiek-privaatrechtelijk) en gaan het verband na tussen ener-
zijds de mate van autonomie die een bepaald agentschap heeft en 
het kwaliteitsmanagement binnen dit agentschap. Concreet onder-
zoeken we onder welke omstandigheden en in welke mate de ma-
nagement autonomie die een bepaald agentschap heeft, het ge-
bruik van bepaalde kwaliteitsmodellen- en/of technieken binnen dit 
agentschap beïnvloedt. Verder onderzoeken we welke andere fac-
toren een belangrijke rol spelen bij het gebruik van kwaliteitsmodel-
len- en/of technieken in agentschappen zoals bijvoorbeeld de 
grootte van de organisatie, de specifieke taak die de organisatie 
heeft, de organisatiecultuur. Onze expliciete aandacht gaat uit naar 
de rol van organisatiecultuur bij het kwaliteitsmanagement in ver-
zelfstandigde agentschappen.

De survey-data van 124 publiek- en privaatrechtelijke Vlaamse 
agentschappen, verzameld in 2002-2003 en 2004-2005 gaven ons 
een eerste zicht op de relatie tussen autonomie, organisatiecultuur 
en kwaliteitsmanagement. Zo bleek uit de resultaten dat de mate 
van autonomie die een bepaald agentschap heeft, gerelateerd is 
aan de mate waarin kwaliteitstechnieken gebruikt worden binnen dit 
agentschap (hoge mate van autonomie, veel kwaliteitstechnieken). 
Verder toonden de resultaten aan dat slechts bepaalde dimensies 
van de organisatiecultuur (‘klanten waarderen’, ‘innovatie’) een ef-
fect hadden op de mate waarin kwaliteitstechnieken gebruikt wor-
den. 
Via casestudy onderzoek willen we nu dieper ingaan op de relatie 
tussen autonomie, organisatiecultuur en kwaliteitsmanagement. 
Multiple cases worden geselecteerd en via kwantitatieve (vragenlijst) 
en kwalitatieve (semi-gestructureerde interviews) analyses wordt na-
gegaan wat de rol is van management autonomie en organisatiecul-
tuur bij het kwaliteitsmanagement binnen Vlaamse agentschappen.
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2.6.6.  Ruimtemonitor Vlaanderen: organisatorische aspecten van de haalbaarheidsanalyse 
(2007-2008)

Periode: januari 2007 - december 2008
Coördinator: Geert Bouckaert 
Onderzoeker: Wouter Van Dooren (organisatorische scree-
ning), i.s.m. ICRI (juridische screening) & Steunpunt Ruimte 
en Wonen (technische screening en coördinatie van het on-
derzoek)
Opdrachtgever: Vlaamse overheid

Steunpunt Ruimte en Wonen (2007). Implementatietrajecten op korte en lange termijn. Leuven: SRW. (interne nota).
Steunpunt Ruimte en Wonen (2007). Haalbaarheidsanalyse: Screening van binnen- en buitenlandse monitoren en analyse van juridi-
sche, organisatorische en technische aandachtspunten voor implementatie. Leuven: SRW (interne nota).

Dit onderzoek kadert in de ontwikkeling van een instrument met 
beleidsrelevante ruimtelijke indicatoren en parameters voor monito-
ring van het feitelijke ruimtegebruik (verleden tot heden). De functie 
van de ruimtemonitor is drieledig: 
1)  beleidsondersteuning, 
2) fundering voor het ruimtelijk-dynamisch model, 
3)  opbouw van tijdreeksen van relevante indicatoren gedefinieerd 

in de basisonderzoek trajecten van het Steunpunt Ruimte en 
Wonen. De ontwikkeling van een ruimtemonitor heeft techni-
sche, juridische en organisatorische aspecten. 

De organisatorische, juridische en technische aspecten werden ge-
toetst aan een aantal nationale en internationale cases. Volgende 
monitorsystemen werden geselecteerd en aan een vragenlijst on-
derworpen: RuimteMonitor Nederland, Pegasus UAV, MOLAND/
MURBANDY (Monitoring Land Use Changes/Monitoring Urban 
Dynamics), LUMOS Land use Modeling System, NATURA2000, 
GISCO, Urban Audit, Espon, KustMonitor.

De informatieproducten, de juridische indekking, de vereiste functi-
onaliteiten van de monitor, de evaluatie van het succes van de mo-
nitor zijn allemaal afhankelijk van de gebruikers. In de bestudeerde 
monitors zijn de gebruikersgroepen zelden precies gedefinieerd. 
Men geeft vaak een brede opsomming van potentiële gebruikers. 
Men stelt zich de vraag wie eventueel iets aan de monitor zou kun-
nen hebben. Beter is de gebruikers zeer precies te benoemen en 
ook aan te geven wie prioritair de informatie wordt geacht te gebrui-
ken.

De screening toonde aan dat er relatief weinig personeel wordt in-
gezet voor de monitors, dat monitors vaak data gedreven zijn (en 
niet vanuit een beleidsvisie), en dat middelen vaak in een korte ter-
mijn projectfinanciering gevat worden wat de ontwikkeling en stabi-
liteit van de monitoren schaadt. Dit staat haaks op de visie die de 
administratie ambieert met de ontwikkeling van hun ruimtemonitor, 
die wel vanuit een beleidsvisie vertrekt en gebaseerd is op een ‘con-
tinue’ financiering.

Beleidsvoorbereiding en evaluatie lijken de belangrijkste toepassin-
gen. Handhaving is in geen enkele monitor een functie. Geen en-
kele van de onderzochte monitoren integreert persoonsgegevens in 
het meetsysteem. Dit sluit een directe koppeling tussen resultaten 
van de monitoring en handhaving uit. De Vlaamse ruimtemonitor zal 
allicht wel persoonsgegevens gebruiken, en dus kan men potentieel 
een handhavingsbeleid op de monitor baseren.
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2.6.7.  SBOV II: Kwaliteit, tevredenheid en vertrouwen in de publieke sector: kwaliteit en 
innovatie in de Vlaamse lokale besturen (2007-2011)

Periode: januari 2007 - december 2011
Coördinator: Geert Bouckaert
Medewerker: Steven Van Roosbroek
Opdrachtgever: Vlaamse overheid (SBOV)
www.kwaliteitsnetwerk.be

Steven Van Roosbroek

Dit jaar was het eerste jaar van het vijfjarig onderzoeksproject 
‘Kwaliteit en innovatie in de Vlaamse lokale besturen’. Dit project 
behandelt de verspreiding van kwaliteitsmanagement binnen de lo-
kale besturen in Vlaanderen. Enerzijds is het project beschrijvend. 
We willen onderzoeken wie binnen de lokale besturen in Vlaanderen 
met welke modellen en technieken van het kwaliteitsmanagement 
werkt. Aan deze inventaris zal een evaluatie van deze modellen ge-
koppeld worden. Anderzijds zullen we trachten te verklaren: Waarom 
werken lokale besturen aan kwaliteit? Waarom worden bepaalde 
modellen gekozen? Hoe verloopt de verspreiding binnen de organi-
satie?

Dit jaar stond voor een groot deel in het teken van de voorbereiding 
van een survey-onderzoek in 2008 bij de gemeenten en OCMW’s, 
naar het gebruik van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement 
werd geoperationaliseerd als innovatie en de innovatieliteratuur zal 
dan ook gebruikt worden om het verspreidingsproces te verklaren. 
Als tweede werd in 2007 een voorlopig overzicht gemaakt van de 
verschillende modellen en technieken binnen kwaliteitsmanagement 

“De literatuur rond innovatie komt zelden tot eensgezinde 
conclusies over het effect van de verschillende variabelen. 
Daarom is het belangrijk de interacties tussen de onder-
linge variabelen bloot te leggen.”

en hun gebruik binnen de publieke sector in Vlaanderen. Als laatste 
werd een overzicht gemaakt van de impact van en de succes- en 
faalfactoren voor de introductie van kwaliteitsmanagement. 

Naast het onderzoeksgedeelte waren er in 2007 een aantal valori-
saties naar het praktijkveld, zoals de organisatie van het congres 
naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Regionale 
Ondersteuningspunten Kwaliteitszorg in de zorgsector, het aanstu-
ren van het kwaliteitsnetwerk voor lokale besturen, de ondersteu-
ning van de nieuwsbrief bij de website www.kwaliteitsnetwerk.be en 
het geven van opleiding rond kwaliteitsmanagement aan ambtena-
ren. 

Binnen het SBOV-project wordt eveneens een doctoraat voorbe-
reid. Aansluitend op het SBOV-project wordt hierin de verspreiding 
van kwaliteitsmanagement binnen lokale besturen in Vlaanderen 
onderzocht. Hierbij wordt vertrokken van de ruime literatuur die de 
verspreiding van innovaties onderzoekt. Concreet zal getracht wor-
den een antwoord te bieden op drie onderzoeksvragen. Als eerste 
is er een descriptief onderdeel. We beschrijven de verspreiding van 
kwaliteitsmanagement binnen lokale besturen in Vlaanderen. De 
twee overige onderzoeksvragen zijn verklarend. We onderzoeken 
de factoren die de verspreiding van kwaliteitsmanagement kunnen 
verklaren. Deze bevinden zich op het niveau van de organisatie, de 
omgeving of de innovatie. Een volgend onderdeel gaat in op het 
verspreidingsproces binnen de organisatie, en haar onderdelen. Het 
theoretisch kader wordt gevormd door het sociologisch neo-institu-
tionalisme en innovatietheorieën.

Om het verspreidingsproces van kwaliteitsmanagement binnen lo-
kale besturen te verklaren, zullen we moeten kijken naar de kenmer-
ken van de omgeving, de organisatie en de innovatie zelf. De litera-
tuur rond innovatie komt echter zelden tot eensgezinde conclusies 
over het effect van de verschillende variabelen. Factoren die in de 
ene studie een positief effect hebben op het al dan niet aannemen 
van een innovatie, blijken in andere studies een negatief effect te 
hebben. Daarom is het belangrijk de interacties tussen de onder-
linge variabelen te bepalen. 

Het doctoraatsproject zal deze factoren in een eerste plaats be-
schrijven en door middel van survey-onderzoek in 2008 trachten de 
onderlinge relaties bloot te leggen. In een latere fase is het de be-
doeling deze bevindingen door casestudies te valideren en het in-
terne verspreidingsproces te onderzoeken.



47Wetenschappelijk onderzoek

2.7.1. Empirisch onderzoek naar de uitbouw van strategisch management (2007)

Periode: april 2007 - december 2007
Coördinatie: Annie Hondeghem 
Wetenschappelijk medewerkers: Justine Sys, Christophe 
Pelgrims & Veerle Conings 
Financiering: FOD P&O 

Sys Justine, Pelgrims Christophe, Conings Veerle & Hondeghem Annie (2008). Managementplannen in de federale overheid als instru-
ment van strategisch management. 178 p.

Justine Sys

De copernicushervorming stelde onder meer het invoeren van ma-
nagementplannen in het vooruitzicht om de strategische capaciteit 
van de federale overheid te vergroten. Uit managementliteratuur 
blijkt echter dat publieke organisaties niet zomaar de transitie naar 
strategisch beheerde organisaties maken. De centrale onderzoeks-
vraag van deze empirische studie is: ‘Hoe kunnen management-
plannen in de federale overheid uitgroeien tot een instrument van 
strategisch management’. 

Uit de studie komt naar voor dat de geanalyseerde management-
plannen ruime aandacht besteden aan intern management en aan 
de programma’s en diensten van een organisatie. Onder intern ma-
nagement vallen zowel de administratieve processen van de orga-
nisatie, de financiën en begroting, de organisatiestructuur en alles 
wat te maken heeft met performance management. De aandacht 
voor programma’s en diensten valt te verklaren doordat over het 
algemeen de dienstverlening van een organisatie in de plannen uit-

“De federale overheid heeft de weg ingeslagen naar een 
versterking van de strategische capaciteit in de organisatie 
en is volop bezig met het maken van de vereiste mentali-
teitswijziging.”

gebreid besproken wordt. Daarnaast is ook planning en evaluatie 
van programma’s een item dat vaak aan bod komt. De manage-
mentplannen besteden veel minder aandacht aan de externe rela-
ties en human resources van een organisatie.

Het managementplan vormt een goed instrument om de voorzitter 
en de mandaathouders te dwingen na te denken over de strategie 
van de eigen organisatie. Het managementplan op zich volstaat 
echter niet om de stap te zetten naar strategisch management in de 
organisatie. De managementplannen in de federale overheid blijken 
voorwerp te zijn van evolutie op het vlak van voorbereiden, schrijven 
en opvolgen. Het aanreiken van een platform voor kennisuitwisse-
ling tussen de verschillende organisaties kan deze evolutie bevorde-
ren. Managementplannen blijken echter nog te veel een statisch 
instrument; aanpassing van het managementplan gebeurt in het al-
gemeen nauwelijks. Dit geldt zeker voor wat betreft de budgettaire 
en menselijke middelen die in het plan worden opgenomen. De 
operationalisering en het opvolgen van het managementplan ge-
beurt vooral via andere managementtools. Van belang is een goede 
aansluiting op elkaar van de verschillende instrumenten. Zo kunnen 
gegenereerde gegevens de nieuwe generatie managementplannen 
voeden en kan een integratie van de verschillende managementin-
strumenten en het managementplan ervoor zorgen dat het plan 
meer dynamisch wordt gehanteerd. 
Een vertaling van de voordelen van het managementplan naar poli-
tici toe, draagt bij tot het gebruik van managementplannen, en dit 
zowel voor intern als extern gebruik. De managementplannen ver-
tonen nog altijd belangrijke verschillen op het vlak van de structuur 
van de plannen. Indien ervoor gekozen wordt om de integratie van 
de managementplannen in een federale overheidsdienst te bereiken 
aan de hand van de cascade van de plannen, is het bestaan van 
een integrerende cel (vb. PMO) een belangrijke vereiste. Om van de 
managementplannen echte sturingsinstrumenten te maken is het 
aangewezen dat de horizontale overheidsdiensten ondersteuning 
bieden op het vlak van methodieken en formats en kennis aanreiken 
voor de ontwikkeling van een systeem van prestatiebegroting en 
ontwikkelcirkels.

Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat de federale overheid 
de weg heeft ingeslagen naar een versterking van de strategische 
capaciteit in de organisatie en volop bezig is met de vereiste men-
taliteitswijziging. 

2.7.  Veranderingsmanagement 
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2.7.2.  Politieke actoren in bestuurlijke hervormingen. Een stakeholder benadering van Beter 
Bestuurlijk Beleid en Copernicus (2002-2008) 

Promotor: Annie Hondeghem 
Doctorandus: Christophe Pelgrims 
Financiering: K.U.Leuven (A.A.P. mandaat)

Christophe Pelgrims

Internationale literatuur wijst veelvuldig op het belang van politieke 
actoren bij bestuurlijke hervormingen. Auteurs wijzen op de nood-
zaak om aandacht te besteden aan politieke interactie bij onder-
zoek naar bestuurlijke hervormingen (Goldfinch & ‘t Hart, 2003). 
Ondanks het eerder intuïtief toegedichte belang van de politieke ac-
toren tijdens bestuurlijke hervormingen, moeten we vaststellen dat 
onderzoek weinig focust op het handelen van deze actoren bij ver-
anderingsprocessen. Dit onderzoek wil dan ook een bijdrage leve-
ren aan het begrijpen van politieke actoren tijdens bestuurlijke her-
vormingen. Hierdoor kunnen we een antwoord formuleren op de 
centrale onderzoeksvraag voor dit onderzoek: Zijn politieke actoren 
stakeholders bij bestuurlijke hervormingen? 

Verschillende modellen in de literatuur wijzen in de richting van con-
text en instituties bij de vormgeving van veranderingsprocessen 
(Pettigrew et al., 1992; Barzelay, 2001; Yesilkagit & De Vries, 2004). 
Institutionele theorieën hebben het echter moeilijk bij het verklaren 

“De wijsheid ligt noch in vasthoudendheid noch in veran-
dering, maar in de samenspraak van beiden.” 

(Octavio Paz)

van veranderingen zonder ze te externaliseren. Bovendien boden ze 
ons niet de mogelijkheid om actoren te integreren in het onder-
zoekskader. Het institutioneel entrepreneurship (Dimaggio, 1988) en 
het actor-centered institutionalisme (Scharpf, 1997) boden hiervoor 
een oplossing. Vanuit dit perspectief krijgen veranderingen vorm 
door een interactie tussen actoren. Dit geeft de mogelijkheid om 
instituties niet langer als deterministisch te beschouwen maar als 
een ordescheppend kader, waarbinnen veranderingen vorm krijgen 
door interacties tussen actoren. Ondanks het feit dat ‘institutional 
entrepreneurship’ en ‘actor-centred institutionalisme’ het belang 
van andere actoren onderkennen, laten ze niet toe om andere acto-
ren theoretisch te detecteren. Stakeholder theorie was hiervoor veel 
meer geschikt. Op basis van beschrijvende modellen, aan de hand 
van diverse criteria, kunnen immers de verschillende actoren afge-
bakend worden. 

Om de politieke actor als stakeholder te bestuderen, ontwikkelen 
we in totaal drie ‘embedded cases’ gespreid over twee hervor-
mingsprojecten. Deze vonden we in grote projecten die in de 
Vlaamse (Beter Bestuurlijk Beleid) en federale overheid (Copernicus) 
startten in 1999. Door de focus op beide hervormingsprojecten 
biedt dit project een uniek onderzoek naar hervormingsprocessen 
in de Belgische en Vlaamse politiek-administratieve context. In ieder 
hervormingsproject vormde de invoering van een mandaatsysteem 
een ‘embedded case’. Daarnaast werd binnen Beter Bestuurlijk 
Beleid een tweede ‘embedded case’ afgebakend, namelijk de 
structuurhervorming van de Vlaamse overheid.

Een procesanalyse gebaseerd op het ‘public management making’ 
(Barzelay, 2001; Barzelay, 2003) vormt de leidraad bij het uitwerken 
van de ‘embedded cases’. Dit laat toe om op een systematische 
manier de verschillende fasen in veranderingsprocessen te analyse-
ren. Doorheen de procesanalyse kunnen we de interactie tussen de 
verschillende actoren bestuderen. 

Om de veranderingsprocessen uit te werken, baseren we ons op 
drie types van data: documenten, diepte-interviews, databanken 
met betrekking tot de selecties van de federale mandaathouders en 
de selecties van de Vlaamse topambtenaren. 
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2.7.3.  SBOV II: Impact van de staatshervorming op bestuurszaken (2007-2011) 

Periode: januari 2007 - december 2011
Coördinator(en): Geert Bouckaert 
Medewerkers: Tom Depuydt & Christophe Pelgrims 
Opdrachtgever: Vlaamse overheid (SBOV)

Depuydt Tom, De Peuter Bart & Bouckaert Geert (2007). Productie van Statistieken: Lessen voor Vlaanderen uit de casestudy naar 
de relatie tussen Québec en Canada. 97 p.

Tom Depuydt

In het kader van het ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ werden verschillende 
hervormingen mogelijk gemaakt. Het finaliseren van deze hervor-
mingen leidde tot een nieuwe structuur voor de Vlaamse overheid. 
Hoewel de hervormingen nog maar net voltooid zijn, staat de 
Vlaamse overheid toch al voor een nieuwe uitdaging. De toenemen-
de aandacht voor een herschikking van de bevoegdheden binnen 
het federale staatsbestel zal immers zorgen voor een nieuwe veran-
deringsdynamiek in de Vlaamse overheid. 

Dit project wil een overzicht aanreiken van alle faal- en succesfacto-
ren die kunnen meespelen in het veranderingsproces dat een 
staatshervorming met zich meebrengt. Dit zal gebeuren zowel voor 
de deelaspecten die in zo’n veranderingsproces meespelen (tech-
nologie, structuur, personeel en strategie) alsook nadien conclude-
rend voor het gehele veranderingsproces. Het onderzoek zal zich 

“Hoewel de hervormingen nog maar net voltooid zijn, staat 
de Vlaamse overheid toch al voor een nieuwe uitdaging. De 
toenemende aandacht voor een herschikking van de 
bevoegdheden binnen het federale staatsbestel zal immers 
zorgen voor een nieuwe veranderingsdynamiek in de 
Vlaamse overheid.”

hierbij concentreren op meerdere beleidsdomeinen (zoals Planning 
en Statistiek, Landbouw,...) rekeninghoudend met de noden die 
zich stellen in de loop van het onderzoek. 

Vanuit de probleemstelling werd voor het volledige project de vol-
gende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kan de veran-
deringscapaciteit van de Vlaamse overheid vergroot worden?
In 2007 werd technologie als eerste deelaspect van het verande-
ringsproces behandeld. We onderzochten de impact van de staats-
hervorming op het statistiekbeleid in een gedecentraliseerd systeem. 
Internationaal statistisch materiaal wordt vooral vanuit een federaal 
(Belgisch) niveau ingevuld. Vlaanderen wordt gekenmerkt door afwe-
zigheid in deze statistieken en dit beperkt bijgevolg de internationale 
zichtbaarheid van Vlaanderen. Maar ook in de relatie met federale 
statistiekinstellingen heeft Vlaanderen het op bepaalde vlakken moei-
lijk, zoals bijvoorbeeld bij de toegang tot atomaire gegevens. De dy-
namiek van de staatshervorming biedt hier opportuniteiten voor het 
Vlaamse statistiekbeleid. De operationele onderzoeksvraag voor dit 
onderzoek luidde dan ook: Hoe kan de staatshervorming een hef-
boom zijn voor een optimalisering van het Vlaams statistiekbeleid? 

Om een antwoord te formuleren op deze vraag ontwikkelden we 
een internationaal vergelijkende case. Vanuit comparatief oogpunt 
werd ingezoomd op Québec, een vergelijkbare regio in een federaal 
staatsbestel. Binnen deze case werden de faal- en succesfactoren 
geanalyseerd om hieruit lessen te trekken voor Vlaanderen.

In de onderzoeksnota ‘Productie van Statistieken: Lessen voor 
Vlaanderen uit de casestudy naar de relatie tussen Québec en 
Canada’ werd het statistiekproces van beide regio’s vergeleken vol-
gens het fasemodel (9 stappen verdeeld over input, throughput en 
output). Hierbij werd vooral gefocust op de uitdagingen die minister-
president Leterme in zijn beleidsnota voor de Statistiek aanhaalde. 
Op het horizontaal vlak gaat het voor Vlaanderen om de kwaliteit, 
kwantiteit en coördinatie. Op het verticale vlak in de relatie tussen 
Vlaanderen en het federale niveau gaat het om de coördinatie, sa-
menwerking en regelgeving. De onderzoeksnota schetst verschil-
lende voorbeelden waaruit blijkt dat de relatie tussen Québec en 
Canada op het vlak van statistiek beter verloopt en ook beter gere-
geld is. Voor verschillende statistiekproblemen in Vlaanderen be-
staan er in Québec uitgewerkte oplossingen.
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2.7.4.  Verandering en continuïteit in de overheidssector: een vergelijkende longitudinale 
studie (2006-2011)

Periode: januari 2006 - juni 2011
Coördinator: Christopher Pollitt 
Opdrachtgever: K.U.Leuven (BOF-Bijzonder Onderzoeks-
fonds, ZAP-mandaat)

Pollitt Christopher (2007). Time out? In: Schedler K. & Proeller I. (Eds.). Cultural aspects of public management reform. Amsterdam: 
Elsvier. pp. 231-248.
Pollitt Christopher (2007). New Labour’s re-disorganization: hyper-modernism and the costs of reform - a cautionary tale. Public 
Management Review. 9(4): 529-543.

Christopher Pollitt

“Even in the first stage of this research there have been 
worrying discoveries of the extent to which, and the ways 
in which, some policymaking systems have begun to lose 
their sense of both the past and the long term future. It is 
vital that we develop a better understanding of how to 
incorporate long term as well as short term considerations 
into both the shaping and the implementation of public 
policy. If we live and work only within a compressed 
agenda of immediate and fashionable issues we will surely 
pay dearly for such narrowness and neglect.”

Dit is geen alleenstaand project, maar een langetermijnprogramma 
dat uit verschillende projecten en activiteiten bestaat. Het program-
ma is er op gericht afstand te nemen van algemeen management-
denken om meer aandacht te besteden aan contextuele dimensies 
van overheidsmanagement. Samengevat komt dit neer op een 
reeks activiteiten met de volgende doelstellingen:
1)  de beschikbare theorieën en modellen identificeren die toelaten 

om de aspecten ‘tijd’, ‘ruimte’ en ‘taak’ te integreren in de stu-
die van overheidsbestuur en -management,

2)  de meest bruikbare theorieën en concepten selecteren, verder 
ontwikkelen en integreren in één analytische benadering,

3)  deze benadering operationaliseren en toepassen in een vergelij-
kende studie van overheidsmanagement in een aantal contex-
ten en landen,

4)  de modellen, concepten en empirische resultaten breed ver-
spreiden, zowel binnen de academische wereld als onder amb-
tenaren.

In 2007 werden de volgende zaken gerealiseerd:
•	 een hoofdstuk in een boek en een tijdschriftartikel over de tijdsdi-

mensie van beleid werden gepubliceerd,
•	 drie congrespapers over tijdsaspecten werden gepresenteerd 

(Madrid, Manchester, Canberra),
•	 het manuscript van het boek ‘Time, Policy, Management: 

Governing with the Past’ is bij Oxford University Press ingediend. 
Het boek zal verschijnen in mei 2008,

•	 voorbereidend veldwerk voor een langetermijnproject over het 
‘General Register Office’ (Verenigd Koninkrijk) werd uitgevoerd,

•	 twee aanvragen voor subsidies werden uitgeschreven, een voor 
het FWO (België) en een voor het ESRC (Verenigd Koninkrijk). Het 
resultaat van deze aanvragen zal duidelijk worden in de loop van 
2008.
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3. Vorming, training en opleiding

Annie Hondeghem 
Verantwoordelijke universitaire 
permanente vorming 

Het opleidings- en vormingspakket van het Instituut voor de 
Overheid, als deel van de Faculteit Sociale Wetenschappen, be-
staat uit:
1. vakken in het domein van ‘overheidsmanagement en bestuurs-

kunde’
2. de initiële master ‘master in het overheidsmanagement en -beleid’
3. ‘master of European politics and policies’ (MEPP), in samenwer-

king met het Instituut voor Internationaal en Europees Beleid
4. (half) open opleidingsprogramma’s
5. trainingsprogramma’s op maat
6. ‘public management programme’, leersabbat voor federale amb-

tenaren (PUMP)
7. studiedagen

Een systematisch overzicht van de aangeboden programma’s is 
opgenomen in de programmabrochure van de Faculteit Sociale 
Wetenschappen, in de vormingsbrochure van het Instituut voor de 
Overheid en op de website: www.instituutvoordeoverheid.be.

Figuren 4, 5 en 6 tonen evoluties in aantal gegeven opleidingsda-
gen, aantal deelnemers en aantal ‘deelnemers’dagen en dit voor 
open opleidingsprogramma’s, opleidingen voor lokale besturen, 
PUMP en studiedagen.

Figuur 4: Aantal gegeven opleidingsdagen universitaire permanente vorming sinds 2000
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“Omdat ik niet alles kan doen, zal ik niet weigeren het 
stukje te doen dat ik wel kan doen.”

Helen Keller  
(Amerikaanse blinde en dove schrijfster, 1880-1968)
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Figuur 5: Aantal deelnemers universitaire permanente vorming sinds 2000
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Figuur 6: Aantal ‘deelnemers’dagen1 universitaire permanente vorming sinds 2000
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1  Voor de bepaling van het aantal ‘deelnemers’dagen is per opleiding het aantal dagen vermenigvuldigd met het aantal deelnemers.
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3.1. Vakken ‘overheidsmanagement en bestuurskunde’

De expertise van de academische staf van het Instituut wordt aan-
geboden in de vakken van de opleidingsprogramma’s van de 
Faculteit Sociale Wetenschappen:
•	 Geert Bouckaert is titularis van:

- overheidsmanagement
- comparative public management (MEPP)
- financieel management in de overheid
- ontwerp en strategie van beleid (co-titularis)

•	 Marleen Brans is titularis van:
- comparative public policy (MEPP)
- seminarie bestuurskunde
- beleidsanalyse
- beleidsevaluatie (co-titularis)
- ontwerp en strategie van beleid (co-titularis)
- bestuur en burger (co-titularis)

•	 Annie Hondeghem is titularis van:
- personeels- en organisatiemanagement in de overheid
- seminarie managementvaardigheden
- beleidsevaluatie (co-titularis)
- bestuurskunde

•	 Frankie Schram is co-docent voor:
- bestuur en burger

•	 Koen Verhoest is titularis van:
- organisatie en sturing van publieke taken
- hiërarchie, markt en netwerken in het beleid
- comparative public administration in Europe (MEPP)

3.2. Master in het overheidsmanagement en -beleid

Evelien Cautaert
Opleidingscoördinator master in 
het overheidsmanagent en 
-beleid

Het programma heeft volgende doelstellingen:
•	 studenten confronteren met nieuwe visies op overheidsmanage-

ment, bestuurskunde en beleidskunde,
•	 kennis en vaardigheden bijbrengen over overheidsmanagement 

en -beleid,
•	 inzicht geven in de specificiteit van de overheidsomgeving,
•	 het leervermogen versterken,
•	 essentiële competenties voor overheidsmanagers ontwikkelen,
•	 netwerkvorming van (toekomstige) ambtenaren uit diverse open-

bare besturen stimuleren.

Conform de BAMA-hervorming is de master in het overheidsma-
nagement en -beleid een initiële master geworden vanaf het acade-
miejaar 2007-2008. Het programma kan voltijds (één jaar) of deel-
tijds (gespreid over twee jaren) gevolgd worden. De toenemende 
flexibilisering laat echter aan voltijds werkenden toe om de opleiding 
over meerdere jaren te spreiden. In het academiejaar 2006-2007 
waren er 109 inschrijvingen. Voor het academiejaar 2007-2008 zijn 
er 52 inschrijvingen in de initiële master. 60 studenten vervolledigen 
nog de voortgezette opleiding.

Vorming, training en opleiding

“Het programma heeft een goede inhoudelijke samenhang. 
De clusters zijn doordacht en met visie opgebouwd.  
... Ze bieden een goede verhouding tussen enerzijds 
keuzevrijheid en anderzijds trajectcoherentie.” 

(Onderwijsvisitatie Politieke Wetenschappen, 2007)

De ‘master in het overheidsmanagement en -beleid’ geeft een sys-
tematisch en globaal overzicht van het management en de organi-
satie van de openbare sectoren. Ook wordt het overheidsbeleid 
kritisch geanalyseerd. Deze opleiding is bestemd voor ambtenaren 
met een (toekomstige) leidinggevende functie of met beleidsverant-
woordelijkheid en voor academische bachelor en master studenten 
die zich willen bekwamen in het overheidsmanagement en -beleid.
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Voor bepaalde opleidingsonderdelen worden gastdocenten inge-
schakeld. Voor 2006-2007 waren dit:
•	 Tom Auwers, directeur-generaal FOD Sociale Zekerheid: strate-

gisch denken en business process reëngineering in de FOD 
Sociale Zaken

•	 Marc Van Hemelrijck, afgevaardigd bestuurder SELOR: de over-
heid als aantrekkelijke werkgever

•	 Piet Cosemans, diensthoofd VDAB: kwaliteitsmanagement in de 
VDAB 

•	 Luc Hamelinck, voorzitter CCOD: de rol van de vakbonden in de 
modernisering van de overheid

•	 Myriam Parys, adviseur Kabinet van de Vlaams minister van 
Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en inburgering: de 
gemeenten na het nieuwe gemeentedecreet

Figuur 7: Evolutie aantal deelnemers ‘master in het overheidsmanagement en -beleid’
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ALUMNI-NETWERK
Via de alumni-werking wil het Instituut voor de Overheid haar 
oud-studenten graag op de hoogte houden van evoluties en 
ontwikkelingen in binnen- en buitenland op het gebied van over-
heidsmanagement en -beleid. Bovendien wordt er op die manier 
een forum gecreëerd om contact te blijven houden met de eigen 
jaargenoten en om anderen te leren kennen.
Ondertussen telt deze opleiding meer dan 400 oud-studenten. 
Periodiek worden er activiteiten georganiseerd voor de alumni. 
Deze van 2006-2007 zijn opgenomen in tabel 4.

Activiteit Datum
Aantal  

deelnemers

De succes- en faalfactoren van 
een goed netwerk

21/09/2006 54

De zin en onzin van testen 
(SELOR)

17/04/2007 64

De toekomst als uitdaging 
(Rijksdienst voor Pensioenen)

25/10/2007 44

Vorming, training en opleiding

Tabel 4: Activiteiten alumni-netwerk 2006-2007
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3.3. Master of European Politics and Policies (MEPP)

WWW.KULEUVEN.BE/MEPP

Dit gespecialiseerd Master na Master programma biedt een gron-
dige vorming in de vergelijkende studie van de bestuurskunde, het 
overheidsbeleid en het overheidsmanagement in een Europese 
context. Naast het bestuderen van instellingen, besluitvorming en 
beleid van de Europese Unie zelf, analyseren we vanuit een vergelij-
kend perspectief welke invloed de kenmerken van verschillende 
nationale en subnationale bestuursstelsels in Europese landen uit-
oefenen op de realisatie, de processen en problemen van Europese 
integratie.

De opleiding trekt voornamelijk een internationaal publiek aan. 
Engels is dan ook de voertaal. Voor deelnemers uit eigen land houdt 
dit het voordeel in dat ze vlot leren omgaan met het gesproken en 
geschreven Engels en zich aldus optimaal voorbereiden op een 
loopbaan in een internationale omgeving. De praktijkbezoeken aan 
de internationale instellingen in Brussel, evenals de (gast)colleges 
gedoceerd door practitioners, dragen hier eveneens toe bij.

Het programma kadert in een samenwerkingsverband tussen ver-
schillende Europese universiteiten:
•	 Corvinus University Budapest (Hongarije)
•	 Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (Duitsland)
•	 Institut d’Etudes Politiques de Paris (Frankrijk)
•	 University of Liverpool (Verenigd Koninkrijk)
•	 University of Tartu (Estland)
•	 University of Vaasa (Finland)
•	 Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederland)
•	 Rijksuniversiteit Leiden (Nederland)
•	 Università Bocconi (Italië)
•	 Université de Genève (Zwitserland)

In het tweede semester (januari-mei) wordt de studenten de moge-
lijkheid geboden aan één van bovenstaande buitenlandse partner-
universiteiten te studeren. Deze optie wordt sterk aanbevolen, maar 
is niet verplicht. Uitwisselingsstudenten ontvangen een bijkomend 
certificaat van het EMPA-Consortium, ondertekend door zowel de 
thuisuniversiteit als de gastinstelling.

Het programma wordt gecoördineerd door Marleen Brans (Instituut 
voor de Overheid) in samenwerking met Stephan Keukeleire 
(K.U.Leuven, Instituut voor Internationaal en Europees Beleid).

In 2005 werd het MEPP programma officieel geaccrediteerd door 
de ‘European Association for Public Administration Accreditation’ 
(EAPAA).

In het academiejaar 2006-2007 volgden 40 studenten (19 verschil-
lende nationaliteiten!) het programma. Voor het academiejaar 
2007-2008 zijn er 22 studenten ingeschreven. Vanuit een streven 
naar een permanente kwaliteitsverbetering van het programma, 
werd recent een vernieuwd, restrictiever selectiebeleid uitgetekend, 
wat de daling in aantal ingeschrevenen verklaart.

Figuur 8. Evolutie aantal deelnemers ‘MEPP’
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Meer informatie MEPP:
Evelien Cautaert
Opleidingscoördinator MEPP, 
mepp@soc.kuleuven.be, 
www.kuleuven.be/mepp

Vorming, training en opleiding

“The coherence within MEPP is strong as all courses 
contribute to the study of the discipline of European Public 
Administration and Politics in all its aspects. The assess-
ment panel finds that there is a good balance between 
basic courses and more advanced courses, as there is 
between the concepts of European Public Administration 
and Politics oriented topics and their practical applica-
tion.” 

(Onderwijsvisitatie Politieke Wetenschappen, 2007)
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3.4.  Open opleidingsprogramma’s

Vorming, training en opleiding

Open opleidingsprogramma’s worden aangeboden aan ambtenaren van verschillende overheidsorganisaties op zowel federaal, Vlaams, pro-
vinciaal als lokaal niveau. Specialisten vanuit het Instituut voor de Overheid en ook gastsprekers vanuit de praktijk doceren over onderwerpen 
als personeelsmanagement, financieel management, veranderingsmanagement, kwaliteit of bestuurlijke relaties. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de aangeboden programma’s in 2007 gericht op alle bestuursniveaus. 

Tabel 5: Open opleidingen 2007

Open opleidingsprogramma aantal dagen aantal deelnemers data

Beleid

Beleidsevaluatie 2 22 11 & 25/10/2007

Ethiek, personeelsbeleid en gelijke kansen

Een code als blikvanger van een stimulerend integriteits-
beleid

2 16 12 & 19/10/2007

Organisaties en diversiteit 2 15 15 & 22/3/2007

Personeelsmanagement bij de overheid 6 + 1 dag 
presentatie 
eindwerk

22 26/1, 16/2, 23/3, 27/4, 25/5 & 
22/6/2007

ICT en eGovernment

ICT & eGovernment 2 27 5 & 19/6/2007

Bestuurlijke relaties en organisatie

Samenwerking en coördinatie 2 25 13 & 20/6/2007

Verzelfstandiging en contractmanagement in de 
publieke sector: sessie 1
 sessie 2

2
2

18
24

7 & 21/3/2007
7 & 21/11/2007

Kwaliteit, communicatie en relatie bestuur-burger

Kennismaking met de federale openbaarheidswetgeving 2 12 5 & 11/12/2007

Klachtenmanagement 2 22 18 & 19/1/2007

Kwaliteit in de overheid 3 24 3, 10 & 24/5/2007

Overheidscommunicatie als beleidsinstrument 2 23 19 & 20/11/2007

Financieel management en prestatiemeting

Prestaties meten in de overheid 2 25 8 & 15/2/2007

Resultaatgericht financieel overheidsmanagement 4 25 6 & 20/11 & 4/12/2007

Veranderingsmanagement

Veranderingsmanagement 4 22 8, 15, 22 & 29/11/2007
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Figuur 10 toont de evolutie van het aantal deelnemers sinds 2000 en dit zowel voor de open opleidingsprogramma’s als de half-open oplei-
dingsprogramma’s specifiek aangeboden voor lokale beleidsverantwoordelijken (zie paragraaf 3.5.).

Figuur 10: Evolutie aantal deelnemers sinds 2000

Figuur 11 geeft een indicatie van de evolutie in ‘deelnemersdagen’ aan open en halfopen opleidingsprogramma’s. 

Figuur 11: Evolutie aantal ‘deelnemersdagen’ sinds 2000
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Figuur 9 toont de evolutie in het aantal opleidingsdagen sinds 2000.  

Figuur 9: Evolutie aantal opleidingsdagen sinds 2000
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•	 Dhr Roger Meert, Agentschap voor Onderwijsdiensten, alge-
meen directeur 

•	 Mevr. Ching Lin Pang, K.U.Leuven - Faculteit Sociale Weten-
schappen, assistent Centrum Interculturalisme, Migratie en 
Minderheden

•	 Mevr. Liliane Pintelon, K.U.Leuven - Interdepartementale Centra 
Toegepaste Wetenschappen, afdeling Industrieel beleid

•	 Dhr Ludwig Plaum, SD WORX
•	 Dhr Theo Schollen, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, direc-

teur-generaal Algemene Directie Financiën en kennisbeheer
•	 Prof. dr. Frankie Schram, FOD Binnenlandse Zaken & K.U.Leuven 

- Faculteit Rechten, Secretaris Commissie voor de toegang tot 
bestuursdocumenten & gastprof Instituut voor de Overheid

•	 Dhr Marc Schulpen, BDO Adviseurs Openbare Sector
•	 Dhr Benoit Sintobin, Huisvestingsdienst Regio Izegem, dienst-

hoofd 
•	 Dhr Kris Snijkers, Groep C & Slangen, communicatieadviseur 
•	 Dhr Patrick Staes, European Institute of Public Administration, 

hoofd European CAF Resource Centre - Second National Expert
•	 Mevr. Hilde Sturtewagen, Stad Gent, vormingsverantwoordelijke 

administratief centrum
•	 Dhr Nick Thijs, European Institute of Public Administration, se-

nior onderzoeker Public Management and Comparative Public 
Administration Unit

•	 Dhr Marc Van Gastel, Instituut voor Innovatie door Wetenschap 
en Technologie, senior adviseur Kennismanagement, 
Observatorium

•	 Dhr Patrick Van Hamme, Stad Gent, directeur Departement 
Stafdiensten - Programma Strategische Planning en 
Kwaliteitszorg

•	 Dhr Koenraad Van Hee, Hay Group, senior consultant 
•	 Dhr Stefaan Van Mulders, Agentschap Jongerenwelzijn, admini-

strateur-generaal 
•	 Dhr Mark Vandersmissen, Interne audit van de Vlaamse admini-

stratie, manager auditor 
•	 Dhr Michiel Vandevoorde, Departement Werk en Sociale 

Economie, coördinator werkgelegenheidsbeleid - evenredige ar-
beidsdeelname en diversiteit

•	 Dhr Guy Vanhoorde, Stad Gent, departementshoofd Facility 
Management

•	 Dhr Marcel Vanlerberge, Agentschap voor Overheidspersoneel, 
adviseur HRM

•	 Dhr Koen Verlinden, FOD Personeel en Organisatie, expert com-
petentie-ontwikkeling en productinnovatie

•	 Dhr Johan Vermeiren, Departement Bestuurszaken, adjunct van 
de directeur dienst Emancipatiezaken

•	 Dhr Luc Wintmolders, FOD Kanselarij van de eerste minister; 
FOD Personeel en Organisatie, directeur P&O; FOD Informatie- 
en Communicatietechnologie; FOD Budget & Beheerscontrole 

Naast medewerkers van het Instituut voor de Overheid verleenden 
volgende personen in 2007 hun medewerking aan één of meerdere 
opleidingsdagen:
•	 Dhr Yves Alexander, OCMW Gent, coördinator Budgettering
•	 Dhr Maarten Andriessen, ADFORUM VOF & K.U.Leuven - 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, weten-
schappelijk medewerker 

•	 Mevr. Marie Andrée Avraam, Stad Gent, adjunct van de directie 
Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar 
Domein

•	 Dhr Marc Bauwens, Stad Leuven, directeur Autonoom Gemeen-
te  bedrijf Stadsontwikkeling

•	 Dhr Patrick Bedert, Departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin - afdeling Beleidsontwikkeling, directeur Team Beleidsonder-
steuning Integrale Jeugdhulp

•	 Dhr Karel Bosmans, Virga Jesseziekenhuis, personeelsmana-
ger 

•	 Dhr Johan De Cooman, BDO Adviseurs Openbare Sector & 
Vlaamse Economische Hogeschool, gastdocent Lokale Besturen

•	 Dhr Frank De Mulder, Provincie Oost-Vlaanderen, directeur 
Provinciale Milieudirectie

•	 Prof. dr. Karel De Witte, K.U.Leuven - Faculteit Psychologie en 
Pedagogische Wetenschappen, Arbeids- en Organisatie psycho-
logie

•	 Mevr. Els De Wulf, Gemeente Aalter, dienst Kwaliteit
•	 Mevr. Rita Devloo, Profondo Brussels
•	 Dhr Jan Dombrecht, FOD Personeel en Organisatie, directie 

Organisatieontwikkeling
•	 Dhr Luc Drieghe, Hudson De Witte & Morel, director 

Government
•	 Dhr Jan Eyckmans, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, woordvoerder interne en externe 
communicatie

•	 Mevr. Karolien Geelen, Vlaams Agentschap voor Recrutering en 
Selectie, relatiebeheerder dienst Rekrutering en Selectie

•	 Prof. dr. Dave Gelders, School voor Massacommunicatieresearch 
(K.U.Leuven), docent 

•	 Drs Emile Kolthoff, Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoeker 
researchgroup on Integrity of Governance; KPMG, Ethics & 
Integrity Services; Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, di-
recteur 

•	 Dhr Amaury Legrain, FOD Sociale Zekerheid, beleidsmedewer-
ker directie-generaal beleidsondersteuning - Cel OISZ

•	 Dhr Peter Maes, Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, afde-
lingshoofd Innovatie en Beleidsondersteuning; Provincie Limburg, 
bestuurssecretaris studiecel - directie Welzijn; Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur, adjunct van de directeur 

•	 Prof. dr. Jeroen Maesschalck, Leuvens Instituut voor de Crimi-
nologie, directeur 

Vorming, training en opleiding
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3.5.  Opleidingen voor lokale management- en beleidsverantwoordelijken

In 2007 werden, met de steun van het Vormingscentrum voor lo-
kale besturen, diverse vormingen georganiseerd ten behoeve van 
lokale management- en beleidsverantwoordelijken van gemeenten, 
OCMW’s, districten, intercommunales en provincies van het 
Vlaamse Gewest. 

Tabel 6 geeft een overzicht van de gegeven opleidingen in 2007.

Tabel 6: Opleidingsprogramma’s 2007 lokale management- en beleidsverantwoordelijken

Naast medewerkers van het Instituut voor de Overheid, verleenden 
volgende personen in 2007 hun medewerking aan één of meerdere 
vormingsprogramma’s voor lokale besturen:
•	 Mevr. Annemie Breens, Stad Antwerpen, afdelingshoofd Perso-

neels  management
•	 Drs Björn Cloots, Universiteit Antwerpen, advocaat 
•	 Dhr Jo Craeghs, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, adjunct 

van de directeur afdeling Lokale en Provinciale Besturen - regel-
geving en werking

•	 Dhr Geert De Blende, Stad Antwerpen, consulent Dienst 
Economie

•	 Dhr Johan De Cooman, Vlaamse Economische Hogeschool, 
gastdocent Lokale Besturen; BDO Adviseurs Openbare Sector 

•	 Prof. dr. David D’Hooghe, Advocatenkantoor Stibbe & 
K.U.Leuven - Faculteit Rechten, advocaat 

•	 Prof. dr. Jeroen Maesschalck, Leuvens Instituut voor de 
Criminologie, directeur 

•	 Dhr Wim Rasschaert, Universiteit Gent, assistent Vakgroep 
Publiekrecht & belastingrecht; Advocatenkantoor Laga, advocaat 
Publiek Recht

Vorming lokaal bestuur aantal dagen aantal deelnemers data

Actieve openbaarheid van bestuur 2 13 14 & 21/6/2007

Een code als blikvanger van een stimulerend integriteitsbeleid 2 20 9 & 16/3/2007

Financieel management voor lokale beleidsverantwoordelijken 3 19 8, 15 & 22/5/2007

Het schrijven van beleidsnota’s: sessie 1
 sessie 2

1
1

19
19

11/5/2007
23/11/2007

Klachtenmanagement voor lokale besturen 2 20 4 & 5/10/2007

Passieve openbaarheid van het bestuur: het managen van 
informatie in functie van een kwantitatieve relatie met de burger

2 14 26/4 & 3/5/2007

Verzelfstandiging en PPS op het niveau van de lokale besturen:
module 1: Verzelfstandiging bij lokale besturen
module 2: Intergemeentelijke samenwerking
module 3: Publiek-private samenwerking op lokaal vlak
module 4: De mogelijkheden voor valorisatie van openbare 
domeingoederen

 
0,5
0,5
0,5
0,5

 
20
16
21
19

 
13/11/2007
20/11/2007
27/11/2007
4/12/2007

•	 Prof. dr. Frankie Schram, FOD Binnenlandse Zaken & K.U.Leuven 
- Faculteit Rechten, secretaris Commissie voor de toegang tot 
bestuursdocumenten & gastprof Instituut voor de Overheid

•	 Dhr Marc Schulpen, BDO Adviseurs Openbare Sector, consul-
tant 

•	 Dhr Tom Speleman, Stad Sint-Niklaas, adviseur Interne 
Communicatie

•	 Dhr Eric Van Hooydonk, Universiteit Antwerpen, advocaat 
•	 Mevr. Veerle Van Vaerenbergh, Agentschap voor Binnenlands 

Bestuur, projectmedewerker afdeling Lokale en Provinciale 
Besturen - Financiën en Personeel

•	 Dhr Frederik Vandendriessche, Universiteit Gent, doctor-assis-
tent vakgebied Bestuursrecht; Advocatenkantoor Stibbe, 
Adminunit

•	 Dhr Willy Verschuere, Departement Financiën en Begroting, pro-
gramma manager 

Vorming, training en opleiding
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De federale overheid moderniseert met het doel de burgers een 
kwaliteitsvolle en optimale service te bieden. Gelijkaardige ervarin-
gen in binnen- en buitenland hebben uitgewezen dat dit proces een 
inbreng en inspanning vergt van diverse actoren, niet in het minst 
van de ambtenaren zelf. Het Public Management Programme 
(PUMP) wil een bijdrage leveren tot dit ambitieuze project. 
Het doel van de opleiding is om ambtenaren in staat te stellen om, 
als leidinggevende of als expert, actief mee te werken aan een mo-
derne, performante en kwaliteitsvolle administratie. Het PUMP wil 
een groep ambtenaren de kennis, vaardigheden en houdingen bij-
brengen die nodig zijn om het moderniseringsproces te ondersteu-
nen:
•	 kennis: visievorming over hoe een moderne administratie er kan 

uitzien, hierbij vooral refererend naar goede praktijkvoorbeelden 
in binnen- en buitenland,

•	 vaardigheden: het aanleren van specifieke methoden en technie-
ken ter ondersteuning van het moderniseringsproces,

•	 houdingen: het aanleren van een veranderingsgerichte mentali-
teit.

Het programma bestaat uit 35 vormingsdagen en is gespreid over 
11 maanden (januari - november). Een aantal sessies zijn residenti-
eel. De opleiding omvat ook een stage, een analyse van de eigen 
organisatie, en een adviesopdracht. 

Sinds 2001 werden telkens een 40-tal ambtenaren opgeleid. De 
Nederlandstalige opleiding gebeurde door het Instituut voor de 
Overheid, een parallelle Franstalige opleiding gebeurde door ULB, 
Solvay Business School. Bij de selecties werd rekening gehouden 
met een diversiteit in leeftijd, ervaring, achtergrond en vertegen-
woordiging over de diverse federale organisaties. Tabel 7 geeft een 
indicatie vanuit welke federale instellingen de deelnemers aan het 
Nederlandstalige programma ressorteerden.

Naast docenten en wetenschappelijke medewerkers verbonden 
aan het Instituut voor de Overheid, verleenden volgende experten 
hun medewerking in 2007:

3.6.  Public Management Programme voor federale ambtenaren (PUMP)

Coördinatie: Annie Hondeghem
Inhoudelijk verantwoordelijke: Sarah Scheepers
Aantal dagen: 35 + stage + organisatieanalyse + adviesopdracht
Aantal deelnemers 2007: 25
www.pump.be

•	 Dhr Tom Auwers, FOD Sociale Zekerheid, directeur-generaal DG 
Beleidsondersteuning

•	 Mevr. Jo Baele, Rekenhof, auditeur 
•	 Prof Annie Cornet, Université de Liège
•	 Prof. dr. J.A. Hans De Bruijn, Technische Universiteit Delft, be-

stuur & management
•	 Prof Christian de Visscher, Université Catholique de Louvain, 

AURAP
•	 Prof. dr. Karel De Witte, K.U.Leuven - Faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen, Arbeids- en Organisatie psycho-
logie

•	 Dhr Tom Delreux, K.U.Leuven - Faculteit Sociale Weten-
schappen 

•	 Dhr Jan Eyckmans, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, woordvoerder Interne en externe 
communicatie

•	 Prof. dr. Dave Gelders, School voor Massacommunicatieresearch 
(K.U.Leuven), docent 

•	 Dhr Jos Goovaerts, Freelance medewerker 
•	 Prof. dr. Sylvia Horton, University of Portsmouth, Associate 

Principal Lecturer School of Social, Historical and Literary Studies
•	 Prof. dr. Jeroen Maesschalck, Leuvens Instituut voor de 

Criminologie, directeur
•	 Dr Jan Mattijs, Université Libre de Bruxelles, Solvay Business 

School
•	 Dhr Georges Monard, Bijzonder commissaris Verkeers-

slachtoffers
•	 Prof. dr. Kim Oosterlinck, Université Libre de Bruxelles, Faculté 

de Philosophie et Lettres & Solvay Business School
•	 Prof. dr. Frankie Schram, FOD Binnenlandse Zaken & K.U.Leuven 

- Faculteit Rechten, secretaris Commissie voor de toegang tot 
bestuursdocumenten

•	 Dhr Geert Sintobin, OCMW Roeselare, secretaris 
•	 Mevr. Anita Slembrouck, zelfstandig trainer
•	 Dhr Kris Snijkers, Groep C & Slangen, communicatieadviseur 
•	 Mevr. Patricia Supply, FOD Financiën, eerstaanwezend inspec-

Vorming, training en opleiding
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teur stafdienst Budget & Beheerscontrole
•	 Dhr Nick Thijs, European Institute of Public Administration, se-

nior onderzoeker Public Management and Comparative Public 
Administration Unit

•	 Dhr Lieven Tydgat, Rekenhof, auditeur 
•	 Dhr Stefaan Van Mulders, Agentschap Jongerenwelzijn, admini-

strateur-generaal 
•	 Mevr. Birgitt van Nerum, Agentschap Centrale Accounting, tran-

sitieverantwoordelijke 

•	 Dhr Mark Vandersmissen, Interne audit van de Vlaamse admini-
stratie, manager auditor 

•	 Dhr Bram Verschuere, Hogeschool Gent, assistent Vakgroep 
management en organisatie

•	 Prof Luc Wilkin, Université Libre de Bruxelles, directeur Faculté 
des Sciences Sociales, Politiques et Economiques - Groupe de 
Recherche en Informatique et Sciences Humaines

Voor actuele en inhoudelijke informatie omtrent het programma ver-
wijzen we naar www.pump.be.

Vorming, training en opleiding

Organisatie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 totaal

FOD Binnenlandse Zaken 2 1  3 2 2 1 11

FOD Budget & Beheerscontrole  1   1   2

FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en 
Ontwikkelingssamenwerking

  1 1   1 3

FOD Defensie       1 1

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 1 1  1 1  3 7

FOD Financiën 8 7 5 8 4 3 5 40

FOD Justitie  3 4 4 2 3 4 20

FOD Kanselarij van de Eerste minister 1     1 1 3

FOD Mobiliteit en Vervoer 1    1 2  1 5

FOD Personeel en Organisatie 3 2 2   1 1 9

FOD Sociale Zaken 2 2      4

FOD Sociale Zekerheid   2  2  2 6

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu

1  2  4 1 1 9

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  1   1   2

POD Duurzame ontwikkeling    1    1

POD Maatschappelijke Integratie     1   1

POD Wetenschapsbeleid   1  1  1 3

Parastatalen 1 2 2 1 2 2 3 13

Andere federale instellingen 0 0 1 1 3 4  9

Totaal 20 20 20 20 25 19 25 149

Tabel 7: Deelnemers aan het Nederlandstalig programma PUMP 2001-2007
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voor de Overheid ook interne trainingsprogramma’s voor overheids-
organisaties aan. Uit een aanbod van een tiental dagcursussen over 
overheidsmanagement en mens- en managementvaardigheden, 
kan een overheidsorganisatie in overleg met het Instituut voor de 
Overheid een vormingspakket samenstellen van één of meerdere 
opleidingsdagen. Deze interne trainingen worden georganiseerd in 
groepen van maximaal 15 deelnemers, zijn interactief van aanpak 
en praktijkgericht. 

Interne trainingen worden gecoördineerd door Veerle Conings, de 
hoofdtrainer is An Wynants. 
Waar nodig werden in 2007, onder coördinatie van het Instituut voor 
de Overheid, freelancers ingeschakeld. Soms werd een samenwer-
king met andere vormingsorganisaties aangegaan. Voor vaardig-
heidstrainingen werkte het Instituut voor de Overheid regelmatig 
samen met MCR, een spin-off van K.U.Leuven.

Tabel 8 geeft een overzicht van de interne trainingsprogramma’s 
gegeven in 2007.

3.7.  Interne trainingen 

Veerle Conings & An Wynants

organisatie onderwerp aantal 
deelnemers

aantal 
groepen

aantal  
opleidingsdagen 

per groep

totaal 
aantal 
dagen

Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij 
van het Brussels hoofdstedelijk gewest

Administratief recht 1 1 7,5 7,5

Federaal Kenniscentrum 
Gezondheidszorg

Vergadertechnieken  
(enkel vooronderzoek)

 - 1 0,5 0,5

Oost-Vlaamse bestuursacademie Openbaarheid en Privacy 25 1 2 2

FOD Defensie Veranderingsmanagement 12 2 4 8

OCMW Leuven Strategische planning en 
budgettering

25 1 7 7

Gemeente Maasmechelen Vergadertechnieken 15 1 1 1

OVLB-forum  
(Overleg Vorming Lokale Besturen)

Eerste lijns klachtenmanagement >150 3 0,5 1,5

OFO Gecertificeerde opleiding: 
Beleidsanalyse

90 6 5 30

OFO Gecertificeerde opleiding:  
Train the trainer

36 3 5 15

Rijksdienst voor Pensioenen Communiceren 72 6 2 12

Stad Gent Implementatie deontologische 
code

650 65 1 65

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid- 
afdeling toezicht volksgezondheid

Faciliteren van interactieve 
werksessie

40 1 0,5 0,5

Totaal  966 91 35,5 142

Tabel 8: Overzicht interne trainingsprogramma’s 2007 

Vorming, training en opleiding

“Man is the principal syllable in Management.”
(C. T. Mckenzie)

Steeds meer zien overheidsorganisaties het nut in van investeringen 
in menselijk kapitaal via verschillende soorten vorming. Dit geldt zo-
wel voor technische vorming als voor mens- en managementvaar-
digheden. Naast open opleidingsprogramma’s biedt het Instituut 
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Voor 2008 zijn reeds verschillende contracten afgesloten voor het 
geven van trainingsprogramma’s met de Provinciale Ontwikkelings-
maatschappij (POM) Oost-Vlaanderen (mondelinge communicatie, 
onderhandelen en vergadertechnieken), de Regie der Gebouwen 

(integriteitsbeleid) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ken-
nistransfer in opleidingen).

Figuur 12 geeft een indicatie van de gegeven interne trainingen 
sinds 2000.

Figuur 12: Aantal gegeven dagen interne training sinds 2000
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Het implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt 
naar voor geschoven als een mogelijke oplossing om mensen lan-
ger gemotiveerd en inzetbaar te houden. Het concept is intussen 
gekend, maar hoe het concreter kan worden ingevuld, is vaak min-
der duidelijk. Deze studiedag had dan ook tot doel (ervarings-)des-
kundigen aan het woord te laten en vanuit verschillende perspectie-
ven invulling te geven aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

De sprekers in de voormiddag illustreerden het concept ‘leeftijdsbe-
wust personeelsbeleid’ vanuit een meer theoretisch perspectief. 
Hierbij werden o.a. de resultaten van het tweejarig onderzoek aan 
het Instituut voor de Overheid rond ‘leeftijdsbewust personeelsbe-
leid’ gepresenteerd, ervaringen uit Nederland gedeeld en trajecten 
voorgesteld om een leeftijdsbewust organisatieproces uit te bou-
wen. De voormiddag werd afgesloten met een erg sprekend prak-

Elk jaar organiseert het Instituut voor de Overheid één of meerdere 
studiedagen waarop actuele onderwerpen belicht worden die een 
ruim publiek aanbelangen. Doelpubliek zijn zowel mandatarissen, 
ambtenaren van lokale, regionale en federale besturen als onder-
zoekers en studenten die hun visie op de nieuwe overheidsdyna-
mieken willen verruimen.

Tabel 9 geeft een overzicht van de studiedagen in 2007. 
Een detaillering van de programma’s kan u terugvinden op de web-
site www.instituutvoordeoverheid.be.

3.8.  Studiedagen 

Anneke Heylen & Inge 
Vermeulen
secretariaat vorming

Tabel 9: Overzicht studiedagen 2007

Studiedag Datum Aantal deelnemers

Leeftijdsbewust personeelsbeleid 29/03/2007 131

Interbestuurlijke samenwerking in Vlaanderen 19/04/2007 116

Werklastmeting bij justitie 11/12/2007 164

Organisatieontwikkeling realiseren in lokale besturen door middel van netwerking, 
i.s.m. VVSG & EIPA

19/10/2007 160

Vorming, training en opleiding

3.8.1.  De meerwaarde van een leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Hoe medewerkers stimuleren langer gemotiveerd en inzetbaar te blijven 

Datum: 29 maart 2007
Inhoudelijk verantwoordelijken: Annie Hondeghem & 
Kathleen Vanmullem
Aantal deelnemers: 131

tijkvoorbeeld uit de verzorgingssector dat illustreert dat één maatre-
gel niet helpt. Enkel een combinatie van mogelijkheden werkt om 
oudere medewerkers zo lang mogelijk actief te laten participeren. In 
de namiddag kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord vanuit 
de verschillende beleidsniveaus. Zowel vanuit lokaal, Vlaams als fe-
deraal niveau werden bestaande praktijken en inspirerende voor-
beelden geïllustreerd.

SPREKERS EN PANELLEDEN
•	 Bart Bisschops, Loopbaanbegeleiding en vormingscen-

trum, provincie Limburg
•	 Frans Cornelis, Agentschap voor Overheidspersoneel
•	 prof. dr. Willem De Lange, Universiteit Tilburg, Organisatie 

voor Strategisch Marktonderzoek
•	 Huget Désiron, ACT Désiron
•	 Pieter Deturck, Agentschap voor Overheidspersoneel
•	 prof. dr. Annie Hondeghem, Instituut voor de Overheid
•	 prof. dr. Hilda Martens, Universiteit Hasselt
•	 Geert Sintobin, FOD Personeel & Organisatie
•	 George Swinnen, Virga Jesseziekenhuis Hasselt
•	 Mieke Van Gramberen, kabinetschef en vertegenwoordiger 

van minister Frank Vandenbroucke, vice-minister-president 
en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming

•	 Kathleen Vanmullem, Instituut voor de Overheid, weten-
schappelijk medewerker
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interne werking van de erbij betrokken besturen centraal. Mogelijke 
gevolgen daarvan zijn de noodzaak tot duidelijkere mandatering van 
de bestuurlijk afgevaardigden en tot uitbouw van een solide sys-
teem van terugkoppeling door hen. Vlaamse, provinciale en lokale 
besturen behandelen elkaar in IBS-verbanden niet altijd als gelijke. 
Dit pijnpunt kwam tot uiting in de derde workshop die de geëigende 
rol van de drie bestuursniveaus bij IBS onder de loep nam. In de 
vierde en laatste workshop ten slotte werd nagegaan of en hoe 
dergelijke pijnpunten kunnen worden weggewerkt. Verschillende 
toekomstpistes werden bediscuteerd waaronder die van het voor-
zien van één allesomvattend IBS-decreet. Die piste werd wel als 
minder wenselijk beschouwd dan die van het doorvoeren van een 
aantal punctuele aanpassingen aan bestaande bestuurlijke basis-
decreten, wat strookte met eerdere observaties in het gevoerde 
SBOV-onderzoek. 

Vorming, training en opleiding

i.s.m. Hogeschool Gent & SBOV
Datum: 19 april 2007, Brussel
Inhoudelijk verantwoordelijken: Ellen Wayenberg & Filip De 
Rynck
Aantal deelnemers: 116

Vlaamse, provinciale en lokale besturen werken vandaag in toene-
mende mate met elkaar samen. Die samenwerking verloopt niet 
altijd erg zichtbaar en behelst dan ook een veeleer verborgen as-
pect van het bestuurlijke leven in Vlaanderen. De studievoormiddag 
richtte haar schijnwerpers expliciet op de interbestuurlijke samen-
werking (IBS) in Vlaanderen. Eerst werd een beeld geschetst van de 
Vlaamse IBS-praktijk op basis van bevindingen uit recent gevoerd 
SBOV-onderzoek. Die bevindingen waren vooral kwantitatief van 
aard en leerden onder meer dat er in Vlaanderen vooral wordt sa-
mengewerkt tussen provincies en lokale besturen; dat de grootte 
van een lokaal bestuur zich omgekeerd evenredig verhoudt tot het 
aantal samenwerkingsverbanden waarin het participeert en dat het 
gros van de Vlaamse samenwerkingsverbanden een eigen doelrati-
onaliteit heeft en eerder zwak juridisch is omkaderd. 

Het gevoerde SBOV-onderzoek kende naast een kwantitatief ook 
een kwalitatief luik en dat bracht een aantal IBS-pijnpunten naar 
voren die tijdens de studievoormiddag in een viertal workshops na-
der werden uitgediept. De eerste workshop zoomde in op de for-
meel-juridische vorm waaronder er vandaag interbestuurlijk wordt 
samengewerkt. Issues zoals het ontbreken van een aantal juridisch 
verankerde IBS-vormen en het vaak uitblijven van een duidelijke af-
weging bij de keuze van een vorm kwamen daarbij aan bod. In de 
tweede workshop stonden de gevolgen van samenwerking voor de 

3.8.2.  Interbestuurlijke samenwerking in Vlaanderen

MODERATOREN
•	 Jan Breyne, secretaris Stad Ieper
•	 Guido Decoster, administrateur-generaal Agentschap 

voor Binnenlands Bestuur 
•	 Louis Delcart, directeur Haviland
•	 prof. dr. Filip De Rynck, Hogeschool Gent
•	 Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg
•	 Mark Suykens, directeur VVSG
•	 Raymond Van Loock, directeur VVP
•	 dr. Bram Verschuere, Hogeschool Gent 
•	 dr. Ellen Wayenberg, Hogeschool Gent 
•	 Jeroen Windey, Instituut voor de Overheid 
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onderdeel zijn, maar moet aangevuld worden met andere ondersteu-
nende en vernieuwende maatregelen, zoals prestatiemeting, moder-
nisering van de organisatie, bijkomende vorming voor de magistra-
ten. De onderzoekers beklemtonen ook dat de meting niet gebruikt 
kan worden voor individuele controles en evaluaties. 

3.8.3.  Werklastmeting bij justitie

Datum: 11 december 2007, Brussel 
Inhoudelijk verantwoordelijken: Veerle Conings, Annie Hondeghem & Roger Depré
Aantal deelnemers: 164

Vorming, training en opleiding

Werklastmeting is een goed instrument om de organisatie in recht-
banken en hoven in kaart te brengen en de behoefte aan mensen en 
middelen te kwantificeren. Maar deze oefening volstaat op zich niet 
om alle problemen binnen de gerechtelijke organisatie op te lossen. 
De onderzoekers stellen dat er een bredere hervormingsbeweging 
nodig is binnen de rechterlijke orde. Werklastmeting kan hiervan een 

SPREKERS EN PANELLEDEN
•	 Alain Bourlet, voorzitter FOD Justitie
•	 Hans Buddendijk, directeur bedrijfsvoering, rechtbank Den 

Haag
•	 Claude Cheruy, directeur général de l’Organisation judiciaire 

SPF Justice
•	 Veerle Conings, onderzoeker Instituut voor de Overheid
•	 Monique Delos, présidente du Conseil Consultatif de la 

Magistra ture
•	 David Delvaux, chercheur Institut des Sciences Humaines et 

Sociales, Université de Liège
•	 Prof. em. dr. Roger Depré, Instituut voor de Overheid
•	 Jean Louis Desmecht, ex-président du Tribunal de Police de 

Tournai et président du Tribunal de Première Instance de Tournai
•	 Christian De Vel, eerste voorzitter Hof van Beroep Antwerpen
•	 Dominique Fonteyn, algemeen directeur POD wetenschaps-

beleid

•	 Dietger Geeraert, FOD Justitie
•	 prof. dr. Annie Hondeghem, Instituut voor de Overheid
•	 Jean-Paul Janssens, président de la Commission de Moderni-

sation de l’Ordre Judiciaire
•	 prof. dr. Jeroen Maesschalck, Leuvens Instituut voor Crimi-

nologie, K.U.Leuven
•	 Ghislain Londers, eerste voorzitter Hof van Cassatie
•	 Didier Marshall, voorzitter Tribunal de Grande Instance de 

Créteil
•	 Joris Plessers, HRM-adviseur, Vast Bureau Werklastmeting, 

college van procureurs-generaal
•	 prof. dr. Fréderic Schoenaers, Institut des Sciences Humaines 

et Sociales Université de Liège
•	 Lieve Van Daele, POD Wetenschapsbeleid
•	 Geert Vervaeke, voorzitter Hoge Raad voor de Justitie en 

hoogleraar K.U.Leuven
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3.8.4.  Organisatieontwikkeling realiseren in lokale besturen door middel van netwerking, 

i.s.m. VVSG & EIPA 
Datum: 19 oktober 2007, Mechelen 
Inhoudelijk verantwoordelijken: Nick Thijs, Steven Van Roosbroek & Theo Wijnen

geconfronteerd worden. Ten derde zijn organisaties ook meer en 
meer afhankelijk van elkaar. Het beleid waarmee de burger gecon-
fronteerd wordt, is vaak afkomstig van verschillende actoren. De 
burger heeft echter vaak geen boodschap aan discussies over be-
voegdheidsverdelingen. Voor al deze fenomenen is netwerken tus-
sen organisaties en tussen individuen niet zomaar een hulp, maar 
simpelweg noodzakelijk om een goede werking van de organisatie 
te garanderen.

Vorming, training en opleiding

Aantal deelnemers: 160

Hoe en in welke mate maken organisaties (o.a. lokale besturen) ge-
bruik van interne en externe netwerken om programma’ s te ontwik-
kelen op het gebied van kwaliteitsmanagement en organisatiever-
andering en -ontwikkeling? Wat zijn de motieven van organisaties 
om zich aan te sluiten bij een netwerk, welke mogelijkheden, voor-
delen maar ook valkuilen levert zo een netwerk op voor een organi-
satie? 

Tijdens dit congres kwamen zowel de (praktijk)theoretici als de er-
varingsdeskundigen uit het werkveld aan het woord. De evoluties 
van de laatste decennia hebben ervoor gezorgd dat netwerken 
steeds belangrijker is geworden. Ten eerste kan geen enkele orga-
nisatie alle kennis bundelen over innovatieve technieken. De explo-
sie van wetenschappelijke kennis heeft ervoor gezorgd dat het zo 
goed als onmogelijk is alles wat gezegd en geschreven is over een 
bepaald onderwerp, te verwerken. Ten tweede verkeren organisa-
ties in een onzekere wereld. Vooral in de publieke sector is het vaak 
onduidelijk wat (de verhoudingen tussen) de te bereiken doelstel-
lingen zijn, laat staan dat het te volgen pad helder is. Publieke dien-
sten worden continu geconfronteerd met ethische dilemma’s. Vaak 
is er geen ‘beste’ oplossing. Door netwerken komen organisaties in 
aanraking met andere organisaties die met gelijkaardige dilemma’s 

SPREKERS
•	 Geert Bouckaert, Instituut voor de Overheid
•	 Annette Geirnaert, Vlaams Centrum Kwaliteitszorg vzw, 

directeur
•	 Léon Sonnenschein, Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, Nederland
•	 Mark Suykens, Vereniging van Vlaamse Steden en 

Gemeenten, directeur
•	 Jan Vermeiren, Step by Step Consulting - Networking 

Coach, netwerkcoach
•	 Mieck Vos, KPMG, senior manager
•	 Theo Wijnen, Vereniging van Vlaamse Steden en 
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4.1.1. European Group of Public Administration (EGPA)

WWW.EGPA2007.COM

Gemeenten, coördinator

4.  Wetenschappelijke samenwerking
4.1. Internationale netwerking

Tabel 10: EGPA conferenties sinds 2000

Van 19 tot 22 september 2007 ging in Madrid de jaarlijkse EGPA 
(European Group of Public Administration) conferentie door met als 
thema ‘Public Administration and the Management of Diversity’.
Het Instituut was aanwezig op deze conferentie met verschillende 
(co-) voorzitters of coördinatoren van werkgroepen: 
•	 ‘Performance in the Public Sector’: Wouter Van Dooren
•	 ‘Personnel Policies’: Annie Hondeghem 
•	 ‘Governance of Public Sector Organizations’: Koen Verhoest 
Geert Bouckaert zat deze internationale conferentie voor. Er waren 
meer dan 380 deelnemers uit gans Europa. Ook Vlaamse ambtena-
ren participeerden aan het congres. 

Volgende papers werden vanuit het Instituut voor de Overheid ge-
presenteerd:
•	 Beuselinck Eva: (Re)inventing government-wide coordination: 

analysis of the policy making process underlying new coordinati-
on initiatives - A New Zealand casestudy. 

•	 Beuselinck Eva, Eddhif Ahlem, Ramos José Antonio Peña & 
Bellatreche Myassa (2007). Tendencies and determining factors 

of autonomisation in Algeria: experiences in the water manage-
ment and telecommunication sector.

•	 Broucker Bruno: Measuring transfer of Public Management 
Programmes: the Learning Transfer System Inventory in the 
Belgian federal administration. 

•	 Martinez Guadelupe, Pattyn Valérie & Challita Marina: Tendencies 
and determining factors of autonomisation in Tunisia: experiences 
in the water and telecommunication sectors. 

•	 Pollitt Christopher et al: Conceptualising the development of per-
formance measurement systems. 

•	 Roness Paul, Rubecksen Kristin, Verhoest Koen, Verschuere 
Bram & MacCarthaigh Muiris. Explaining autonomy of public sec-
tor agencies in Norway, Ireland and Flanders. 

•	 Scheepers Sarah: Meanings of Equality and Diversity in the 
Belgian public sector. 

•	 Spanhove Jürgen & Verhoest Koen: Analyzing Government 
Governance at different levels: developing a normative and analy-
tical framework based on principles, processes, instruments and 
cycles. 

Wetenschappelijke samenwerking

Datum Onderwerp Plaats

30 augustus -  
1 september 2000

Managing Parliaments in the 21st Century Glasgow, UK, Glasgow Caledonian University

5-8 september 2001 Governing Networks Vaasa, Finland, University of Vaasa

4-7 september 2002 The European Administrative Space: Governance in Diversity Postdam, Duitsland, University of Postdam

3-6 september 2003 Public Law and the Modernising State Oeiras, Portugal, National Institute of Administration

1-4 september 2004 Four Months After: administering the New Europe Ljubljana, Slovenië, University of Ljubljana

31 augustus -  
3 september 2005

Reforming the public sector: What about the citizens? Bern, Zwitserland, University of Bern

6-9 september 2006 Public Managers under Pressure: between Politics, 
Professionalism and Civil Society

Milaan, Italië, Bocconi University

19-22 september 
2007

Public Administration and the Management of Diversity Madrid, Spanje, National Institute of Public 
Administration

3-5 september 2008 Innovation in the Public Sector Rotterdam, Nederland, Erasmus universiteit
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•	 Vanmullem Kathleen & Hondeghem Annie: Leadership diversity in 
an ageing workforce.

•	 Van Roosbroek Steven: Rethinking governance indicators: what 
can quality management tell us about the debate on governance 
indicators? 

•	 Windey Jeroen & Verhoest Koen: Organizing and controlling local 
public service delivery. Case: 11 regional cities in Belgium. 

4.1.2.   ‘Leiderschap in de publieke sector’: de derde TransAtlantische Dialoog (3TAD)

HTTP://WWW.IPA.UDEL.EDU/3TAD/

Van 1 tot 3 juni 2007 werd de derde ‘Transatlantische Dialoog’ 
(3TAD) georganiseerd met als thema ‘leadership in the public sec-
tor’. Deze conferentie vond plaats aan de University of Delaware 
(USA) met als doel de dialoog tussen Europese en Amerikaanse 
wetenschappers te bevorderen. Het Instituut voor de Overheid was 
één van de organiserende partijen.

Een van de huidige centrale thema’s in Amerikaans en Europees 
overheidsmanagement is hoe we leiderschap in de publieke sector 
kunnen verbeteren, en welke de rol is van politieke en ambtelijke 
leiders in het uittekenen van de toekomst van de publieke sector. 
Kruisbestuiving door middel van dialoog heeft de kennis over het 
veld uitgebreid en versterkt. 
 
De kern van de conferentie waren 6 workshops. Deze werden tel-
kens geleid door een Amerikaanse en een Europese voorzitter. Het 
publiek bestond uit een internationale mix van deelnemers. De le-
zing van de key-note speakers en het leiderschapsseminarie waren 
publiek toegankelijk. Van deelnemers aan de workshops werd ver-
wacht dat zij een paper presenteerden en actief meewerkten tijdens 
de bijeenkomsten.

De key-note sprekers waren: Patricia Ingraham van de Binghamton 
University, College of Community and Public Affairs en Christopher 
Hood van het All Souls College, University of Oxford. Een workshop 
over leiderschap werd geleid door prof. Robert Denhardt, waarin hij 
zijn nieuw boek The Dance of Leadership voorstelde. De slottoe-
spraak werd verzorgd door Geert Bouckaert van het Instituut voor 
de Overheid.

Volgende papers werden gepresenteerd vanuit het Instituut voor de 
Overheid:
•	 Bouckaert Geert: Keynote speach: new public leadership for pu-

blic service reform.
•	 Broucker Bruno & Hondeghem Annie: Pre-training evaluation of 

civil servants: a first step to determine the transfer of competen-
cies in the Belgian civil sector. 

•	 Pelgrims Christophe: The impact of politicians on administrative 
reform processes. Analyzing the introduction and implementation 
of mandates for top civil servants. 

•	 Scheepers Sarah: Discourses on diversity in the Belgian and 
Flemish public sector.

•	 Vandenabeele Wouter: Leadership Promotion of Public Values: 
Public Service Motivation as a Leadership Strategy in the Public 
Sector. 

•	 Wouter Van Dooren: Getting to performance through leadership, 
reform and measurement: A theoretical exploration of some so-
cial mechanisms. 

•	 Vanmullem Kathleen & Hondeghem Annie: Leadership of an 
ageing workforce. 
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Tabel 11: ‘Transatlantic dialogues’ (TAD)

Datum Naam conferentie Organisator Plaats

1TAD 2-5 juni 2005 Ethics and integrity of governance Instituut voor de Overheid Leuven, België

2TAD 1-3 juni 2006 A performing public sector Instituut voor de Overheid Leuven, België

3TAD 1-3 juni 2007 Leadership in the public sector University of Delaware Newark, USA

4TAD 2-4 juni 2008 The status of Intergovernmental Relations and 
Multi-Level Governance in Europe and the US

Bocconi University Milaan, Italië
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4.1.3.  Comparative Public Organization Data Base for Research and Analysis (COBRA)

WWW.PUBLICMANAGEMENT-COBRA.ORG

Het COBRA-netwerk is een internationaal academisch onderzoeks-
forum dat zich toespitst op de organisatie van de publieke sector in 
het algemeen, en op de werking van publieke organisaties in het bij-
zonder. Het netwerk werd in 2001 opgericht door de professoren 
Geert Bouckaert en Guy Peters (University of Pittsburgh), in de schoot 
van het Instituut voor de Overheid. Het doel van het COBRA-netwerk 
is drieledig. Ten eerste willen we onderzoekers bijeenbrengen die de 
organisatie van de publieke sector als specialisatie hebben. Ten 
tweede willen we gezamenlijk zoeken naar methoden van dataverza-
meling voor onderzoeksdoeleinden, en meetinstrumenten en metho-
den ontwikkelen en optimaliseren. Een derde doel is het analyseren 
van bestaande en zelf verzamelde data (in internationaal vergelijkend 
perspectief) en het publiceren van de onderzoeksresultaten. 

Sinds de oprichting is het netwerk onder impuls van het Instituut 
voor de Overheid uitgegroeid tot een verzameling van wetenschap-
pers uit Australië (Charles Darwin University, University of Canberra), 
Duitsland (Universiteit Potsdam), Ierland (IPA, Dublin), Italië (SDA 
Bocconi, Milaan), Noorwegen (Universiteit Bergen), Zweden 
(Universiteit Goteborg), Nederland (Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap), 
Verenigde Staten (Universiteit Pittsburgh), Hong Kong (Hong Kong 
City University) en Denemarken (Universiteit Arhus). 

De leden van het COBRA-netwerk komen op geregelde tijdstippen 
samen in seminaries waar de stand van zaken van het onderzoeks-
veld wordt besproken en waar nader wordt ingegaan op de doelen, 
de strategie en de resultaten van het COBRA-onderzoek. In 2003 
vonden er twee seminaries plaats. In 2004 werd een seminarie ge-
organiseerd door het Institute for Public Administration in Dublin. 
Op 1 en 2 december 2005 vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats in 

Leuven, op 29 en 30 maart 2007 vond een bijeenkomst plaats in de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
Naast de eigen COBRA-seminaries, zijn er ook gelegenheden om 
samen te komen binnen de bestaande academische platforms en 
netwerken zoals EGPA, SOG en SCANCOR. Zo zijn er nauwe sa-
menwerkingsverbanden tussen het COBRA netwerk en de EGPA 
studiegroep rond Governance of Public Sector Organisations.

Andere initiatieven van het COBRA-netwerk waaraan in 2007 aan-
dacht is besteed, zijn de uitbouw van een publicatiestrategie via een 
internationale boekenserie. In dit kader werd er verder gewerkt aan 
de publicatie van een internationaal comparatief boek over verzelf-
standiging in Vlaanderen, Ierland en Noorwegen. Ook andere publi-
caties staan op het programma. Daarnaast werden in het kader van 
de dataverzameling van het COBRA-netwerk in 2007 surveys ge-
voerd bij verzelfstandigde agentschappen in Australië en Hong 
Kong, wat het aantal landen met een survey-gebaseerde databank 
op zeven brengt. De Duitse survey wordt momenteel voorbereid. 
Ook is er interesse vanuit verschillende andere Europese landen 
(zoals Estland) om een dergelijke survey te organiseren binnen het 
verband van de CRIPO-actie. In 2007 is gestart met de opbouw van 
een gemeenschappelijke databank die de gegevens voor die ver-
schillende landen bijeen brengt. Ten derde werd de COBRA-website 
verder uitgebouwd, met als doel er een referentiesite voor onder-
zoek naar verzelfstandiging en organisatie van agentschappen van 
te maken.

Meer informatie over ondermeer netwerkpartners, onderzoeks-
topics, publicaties en werking van het netwerk is te vinden op de 
website www.publicmanagement-cobra.org. Momenteel wordt na-
gegaan hoe het netwerk gekoppeld of zelfs geïntegreerd kan wor-
den aan het nieuw opgestarte Europese netwerk rond de COST-
Action IS0601 Comparative Research into Current Trends in Public 
Sector Organization (CRIPO), waarover in dit verslag ook informatie 
te vinden is. Binnen het Instituut voor de Overheid zorgen Koen 
Verhoest en Geert Bouckaert voor de coördinatie.

Wetenschappelijke samenwerking
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COST is het grootste Europese netwerk voor de coördinatie van 
nationale onderzoeksactiviteiten in tal van onderzoeksdomeinen. In 
maart 2007 werd in Leuven officieel het startschot gegeven voor de 
vierjarige internationale COST-CRIPO actie onder het voorzitter-
schap van Geert Bouckaert. Deze actie wordt ondersteund door 
het ‘EU RTD Framework Programme’ en de ‘European Science 
Foundation’ en heeft als hoofddoel het verhogen van fundamentele 
en toegepaste wetenschappelijke kennis over hedendaagse ten-
densen binnen de organisatie van publieke sectoren in Europa, dit 
vanuit een Europees perspectief, in een internationale context. De 
samenkomst van verschillende theoretische en methodologische 
inzichten vanuit verschillende Europese landen inspireert de onder-
zoekers in het zoeken naar nieuwe en krachtige beleidsrelevante 
onderzoeksconclusies. Via korte wetenschappelijke verblijven of 
symposia wordt de dialoog mogelijk gemaakt tussen de verschil-
lende nationaliteiten.

De COST-CRIPO actie wil onderzoek van over heel Europa over 
nieuwe trends in een veranderende publieke sector samenbrengen. 

Autonome agentschappen ontstaan bijvoorbeeld onder invloed van 
de specialiserende grote bureaucratieën. Daardoor is er nood aan 
andere beheersingssystemen zoals het contractmanagement met 
bijhorende controleorganen. Alhoewel overheden zich naderhand 
gaan aanpassen aan deze realiteit, blijft de vraag existentieel of de 
veranderende publieke sector dit ook op een performante manier 
doet. Meestal lijdt onderzoek onder een tekort aan internationaal 
vergelijkbare en longitudinale data. Deze COST-CRIPO actie lost 
deze problemen op door een Europees platform aan te bieden voor 
internationale onderzoekers. Het biedt de mogelijkheid om van el-
kaar te leren en verder te investeren in empirische, theoretische en 
methodologische ontwikkelingen in dit onderzoeksdomein. De 
COBRA-survey is één instrument die via dit netwerk verder ver-
spreid en geoptimaliseerd zal worden.

Momenteel zijn 22 Europese landen toegetreden tot deze COST-
CRIPO actie. Er was reeds in maart 2007 een inleidende bijeen-
komst in Leuven. In september 2007 vond in Madrid voor de twee-
de maal een bijeenkomst plaats, waar de onderzoeksagenda van 
deze COST-CRIPO actie verder werd verduidelijkt. Elk jaar mogen 
ook vijf jonge academici proeven van een kort wetenschappelijk 
verblijf bij een andere onderzoeksinstelling, die ook lid is van de 
actie. Op die manier krijgt men gemakkelijk toegang tot nieuwe me-
thoden of data voor eigen onderzoek. Dit jaar zullen vier van de vijf 
onderzoekers halt houden in Leuven om op het Instituut voor de 
Overheid onderzoek te kunnen verrichten. 
Voorzitter van COST is Geert Bouckaert. De operationele coördina-
tie gebeurt door Koen Verhoest en Jürgen Spanhove.
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4.1.4.  COST-CRIPO: Comparative Research into current trends In Public sector 
Organization (2007-2011)

MEER INFO: SOC.KULEUVEN.BE/IO/COST/
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Op dit moment bestaat het EUMEPAR-netwerk uit de volgende 
partneruniversiteiten:
•	 K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid, België
•	 University of Granada, Departamento de Ciencia Política y de la 

Administratición, Spanje
•	 Université de Tunis, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques 

et Sociales, Cartage, Tunisië
•	 Université d’Alger, Faculté de Droit et Sciences Administratives-

Ben Aknoun, Algerije
•	 Université Libanaise, Libanon

Begin 2007 is van start gegaan met een eerste gezamenlijk onder-
zoeksproject rond het thema ‘tendensen en determinerende facto-
ren van autonomisering in de MENA regio. Ervaringen in Algerije, 
Libanon en Tunesië in de water- en telecom sector’. Ter voorberei-
ding van dit project werd in januari 2007 in Granada een intensief 
trainingsseminarie georganiseerd waaraan telkens twee doctorandi 
van de deelnemende partneruniversiteiten participeerden. Zowel 
theoretische uiteenzettingen als het inoefenen van onderzoeksvaar-
digheden kwamen hierbij aan bod. Geïnspireerd door eerder uitge-
voerd onderzoek betreffende autonomisering in OESO-landen, 
werd een specifiek instrumentarium ontwikkeld ter bevraging van dit 
autonomievraagstuk in de water- en telecom sector in Algerije, 
Libanon en Tunesië. Gemengd samengestelde onderzoeksteams 
voerden vervolgens gedurende twee weken het veldwerk uit in de 
drie betrokken MENA landen. De eerste resultaten van dit onder-
zoek werden in september 2007 voorgesteld tijdens de preconfe-
rentie voor doctorandi van de European Group of Public 
Administration (EGPA) in Madrid. De onderzoeksresultaten werden 
eveneens vanuit comparatief perspectief toegelicht tijdens de spe-
ciale EGPA-workshop over ‘Public Administrations in Arab 
Mediterranean Countries’.

Valérie Pattyn & Eva Beuselinck
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4.1.5.  EURO-MED Public Administration Researchers Network (EUMEPAR)

Periode: januari 2007 - september 2007
Coördinatie: Marleen Brans
Medewerkers: Eva Beuselinck & Valérie Pattyn
Financiering: Anna Lindh Foundation for the Dialogue Between Cultures- EuroArab Foundation for Higher Studies - Vlaamse over-
heid
Meer info: http://soc.kuleuven.be/io/eumepar/

“The EUMEPAR network promotes exchange and durable 
cooperation among young researchers in public admini-
stration, coming from both shores of the Mediterranean. By 
exchanging information on a comparative basis, the 
Consortium aims to contribute to a better analysis and 
understanding of public sector functioning and governance 
in the EuroMediterranean area.”

Eerder uitgevoerd onderzoek in de MENA regio (Midden-Oosten en 
Noord-Afrika) betreffende onderwijs en onderzoek rond ‘governan-
ce’ materies identificeerde een duidelijke nood aan meer uitwisse-
ling van kennis en expertise met Europese universiteiten. Al te vaak 
blijken beide regio’s zich immers onvoldoende bewust van elkan-
ders onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Met het EUMEPAR initi-
atief wordt getracht een bescheiden bijdrage te leveren om deze 
lacune op te vullen, via een strategie van gezamenlijke training, we-
derzijdse uitwisseling en netwerking tussen Europese universiteiten 
enerzijds en instellingen uit de MENA regio anderzijds. Het netwerk 
richt zich uitdrukkelijk tot jonge onderzoekers en doctorandi.

Beuselinck Eva, Eddhif Ahlem, Ramos José Antonio Peña & Bellatreche Myassa (2007). Tendencies and determining factors of auto-
nomisation in Algeria: experiences in the water management and telecommunication sector. EGPA annual pre-conference for PhD 
students. Spain: Madrid. 23 p.
Martinez Guadelupe, Pattyn Valérie & Challita Marina (2007). Tendencies and determining factors of autonomisation in Tunisia: 
Experiences in the water and telecommunication sectors. EGPA annual pre-conference for PhD students. Spain: Madrid. 32 p.
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Op 2 april 2007, tijdens het jaarlijkse IRSPM 
(International Research Society of Public Management) 
congres, ontving Geert BOUCKAERT uit te handen 
van voorzitter prof. Stephen Osborne de IRSPM-
Routledge Prijs voor zijn verdiensten om het onder-
zoek rond overheidsmanagement te bevorderen, om-
wille van zijn eigen grensverleggend onderzoek, en 
omwille van de baanbrekende wijze waarop hij EGPA, 
de European Group of Public Administration leidt.

Steven VAN DE WALLE ontving de driejaarlijkse ‘Prijs 
Joseph Merlot - Joseph Leclercq’ van de Belgische afdeling van het 
Internationaal Onderzoeks- en Informatiecentrum voor Openbare, 

Sociale en Coöperatieve Economie (CIRIEC), voor zijn doctoraats-
proefschrift ‘Perceptions of Administrative Performance: The Key to 
Trust in Government?’ (promotor: Geert Bouckaert).

In het kader van zijn doctoraats-
onderzoek ‘Naar een bestuurs-
kundige theorie over ‘Public 
Service Motivation’: maakt ‘pu-
blic’ een verschil?’ ontving 
Wouter VANDENABEELE op 7 
november 2007 de weten-
schappelijke prijs McKinsey en Company uitgereikt door het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).
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4.1.6.  Wetenschappelijke prijzen

4.1.7.  Internationale gastcolleges, voordrachten en bezoeken

25 januari - 10 mei 2007: Studieverblijf School of Government, 
Victoria University Wellington, New Zealand: 
In het kader van haar doctoraatsonderzoek rond publieke sector 
coördinatie verblijft Eva Beuselinck in het voorjaar 2007 aan de 
School of Government (VUW, Wellington, NZ), o.l.v. prof. dr. Robert 
Gregory, gefinancierd door een mobiliteitsbeurs van het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

8 februari 2007: Jaarlijkse conferentie Vereniging voor Bestuurs-
kunde. Nederland: Eindhoven:
Geert Bouckaert houdt een lezing ‘Innovatie en Overheid: Nederland 
en België/Vlaanderen vergeleken’.

26-28 maart 2007: International Research Symposium on 
Public Management (IRSPM) XI. Duitsland: Potsdam:
Wouter Vandenabeele neemt deel met de paper ‘Public service mo-
tivation as an element in job retention’. 
Joris Voets neemt deel aan het expertenpanel over ‘network perfor-
mance’.

29-30 maart 2007: COBRA-seminarie. Nederland: Rotterdam:
Bram Verschuere neemt deel met de paper ‘Measuring policy auto-
nomy of public organizations: conceptual and methodological issues’. 

19 april 2007: Research Seminar Series ‘Collaborative public 
management in multi-level arrangements in Flanders’. UK: 
Birmingham:
Joris Voets geeft een lezing in de Research Seminar Series van het 
Institute for Local Government (INLOGOV) aan de Universiteit van 
Birmingham.

17-19 mei 2007: NISPACee jaarlijkse conferentie. Ukraine: 
Kiev:
Geert Bouckaert leidt er samen met Sergei Pushkarev de werk-
groep over ‘Quality and performance in the public sector’.

24 mei 2007: Ceremonie voor de uitreiking van de diploma’s 
van Master in Public Management van de Universiteit van 
Potsdam. Duitsland: Postdam:
Geert Bouckaert geeft de basislezing ‘Trust and the public sector: 
Trust in whom?’.

25 mei 2007: MEGA (Master of European Governance and 
Administration), georganiseerd door de Humboldt Universität, 
de University of Potsdam, de Ecole Nationale d’Administration 
(France) en de Sorbonne. Duitsland: Berlijn:
Geert Bouckaert geeft de lezing ‘Trajectoires de spécialisation et de 
co-ordination dans le secteur public’ voor studenten en staf van het 
MEGA.

30 mei 2007: Pre-conference 3TAD on public service motivati-
on. USA: Newark, Delaware:
Wouter Vandenabeele presenteert de paper ‘International differen-
ces in public service motivation’ en ‘Behavioral Dynamics: instituti-
ons, identities and self-regulation’. 

12 juni 2007: Afscheid van professor Pollitt, Erasmus universi-
teit Rotterdam. Nederland: Rotterdam:
Geert Bouckaert geeft een lezing over ‘Time and culture in the pu-
blic sector’ naar aanleiding van het afscheid van professor Pollitt 
van deze universiteit.



74

8-10 augustus 2007: Conferentie ‘Rankings in the public sec-
tor’, georganiseerd door Nuffield College. UK: Oxford:
Geert Bouckaert geeft een lezing over ‘Ranking in the Netherlands: 
a Dutch case study’.

13 augustus 2007: MPA programma, Institute for Ireland in 
Europe. België: Leuven:
Steven Van Roosbroek geeft een lezing over ‘Performance and trust 
in government’.

8 september 2007: 4th ECPR General Conference. Italië: PISA:
Koen Verhoest neemt deel aan het congres met de paper ‘Autonomy 
and regulation of state agencies: Reinforcement, indifference or 
compensation?’

19-21 september 2007: Deepening democracy in a fragmented 
society Conference. Zuid Afrika: Cape Town:
Eva Beuselinck presenteert de paper ‘Innovative decentralised de-
mocracy and the conundrum of inclusion: an analysis of Cape 
Town`s ward committees’. 

19-23 september 2007: 43rd ISoCaRP Congress 2007. België: 
Antwerpen:
Karolien Dezeure neemt deel aan het congres met de paper 
‘Collaborative roles of public officials in urban planning processes: 
an exploration’. 

20 september 2007: Chinese Delegatie van ‘China National 
School of Administration’. België: Leuven:
Om te leren van Europese ervaringen i.v.m. ‘public sector reform’, 
bezoeken 5 leden van de ‘China National School of Administration’ 
het Instituut voor de Overheid.

28 september 2007: Bezoek van een delegatie van de Algemene 
Bestuursdienst Nederland. België: Leuven:
Vier afgevaardigden van de Nederlandse Algemene bestuursdienst 
brengen een bezoek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en het 
Instituut voor de overheid. Ze geven een toelichting bij de recente 
ontwikkelingen in de aanpak van het leiderschap in de Nederlandse 
rijksdienst. Annie Hondeghem licht de ontwikkelingen in België toe.

8 oktober 2007: Oostenrijkse Bundeskanzleramt. Oostenrijk: 
Wenen:
Geert Bouckaert geeft een lezing voor topambtenaren over 
‘Modernizing the public sector: trends and challenges’.

18-19 oktober 2007: Symposium on Evaluation in the Knowledge 
Society. Denemarken: Odense:
Bart De Peuter neemt deel aan het congres met de paper ‘Evidence-
Based Policy: An Exploration of Drivers and Challenges in 
Belgium’. 

21 juni 2007: Jaarcongres Netwerk voor Publieke Onderzoeks-
programmering (NPO): Vormgeving van Kennisintensief Beleid 
- De ambtenaar als kennismanager tussen politiek, beleid, we-
tenschap en advies. Nederland: Den Haag:
Bart De Peuter participeert aan de sessie ‘Interne Vormgeving van 
Kennisintensief Beleid: Kenniskamers’.

22 juni 2007: Uitnodiging van de Koninklijke Nederlandse 
Academie der Wetenschappen (KNAW). Nederland: Den Haag:
Geert Bouckaert geeft voor de groep van Nederlandse bestuurs-
kundigen een lezing over ‘De toekomst van de Bestuurskunde in 
Nederland’.

26-29 juni 2007: 7th Global Forum on Reinventing Government: 
Building Trust in Government. Austria: United Nations, Vienna:
Eva Beuselinck participeert aan de workshop ‘restoring trust in go-
vernment through innovation’.

27-28 juni 2007: 5th International Interdisciplinary Conference 
‘Gender, Work & Organization’. UK: Keele:
Scheepers Sarah presenteert de paper ‘The Meanings of Equality 
and Diversity in the Belgian Public Sector’.

3 juli 2007: Uitnodiging van de Ecole Nationale de la Magistrature 
(ENM). Frankrijk: Parijs:
Prof. dr. Frédéric Schoenaers (Université de Liège), David Delvaux 
(Université de Liège) en Veerle Conings (Instituut voor de Overheid) 
geven een uiteenzetting over de haalbaarheid van werklastmeting in 
Belgische gerechten.

9 juli 2007: Tweejaarlijkse internationale conferentie van het 
Institute of Internal Auditors (IIA). Nederland: Amsterdam:
Geert Bouckaert geeft een lezing over ‘Internal auditing in the public 
sector: challenges and opportunities’.

23 juli - 6 augustus 2007: Essex Summer School in Social 
Science Analysis and Collection. UK: University of Essex, 
Department of Government:
Sara Demuzere neemt deel aan de summerschool.

3 augustus 2007: European Public sector award for workshop 
rond demographic change. Duitsland: Berlijn: 
Annie Hondeghem is lid van de selectiecommissie.

5 augustus 2007: Academy of Management Conference 2007, 
PDW Public Administration and Teaching. US: Philadelphia:
Valérie Pattyn presenteert de paper ‘Challenges and opportunities 
for international program collaboration in the post-Bologna era. 
Experiences from the Master of European Politics and Policies pro-
gram (K.U.Leuven)’. 

Wetenschappelijke samenwerking
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25-26 oktober 2007: 4th Trust Workshop. Nederland: Amsterdam:
Sander Van Garsse neemt deel aan het congres en presenteert de 
paper ‘Trust in Public-Private Partnerships’. 

8 november 2007: NIG annual work conference. Nederland: 
Tilburg University:
Jan Rommel presenteert de paper ‘A note on external pressure and 
strategic behaviour of regulatory agencies’ in het panel ‘From go-
vernment to regulatory governance?’.
Sander Van Garsse presenteert de paper ‘Governance by con-
tracts? The case of Public-Private partnerships’. 

9-10 november 2007: 5th International Conference of the Dutch 
HRM Network. In Search of Balance: Managing the dualities of 
HRM. Nederland: Tilburg University:
Kathleen Vanmullem en Annie Hondeghem nemen deel aan het 
congres met de paper ‘Training the older worker’. 

12-13 november 2007: European Public Sector Award, EPSA: 
How to innovate public sector innovation. Zwitserland: Lucerne:
In zijn hoedanigheid van voorzitter van EGPA (European Group of 
Public Administration), en mede-organisator van EPSA, is Geert 
Bouckaert aanwezig op de European Public Service Award. Hij 

leidde er een panel over hoe innovatie kan worden bevorderd. In het 
panel zitten ondermeer Nobelprijs Laureaat Heinrich Rohrer en as-
tronaut professor Claude Nicolier.
Steven Van Roosbroek en Kathleen Vanmullem participeren aan dit 
congres.

14 november 2007: Instrumentendag. Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Nederland: Den Haag:
Lezing door Koen Verhoest over nieuwe sturing door de overheid.

15-16 november 2007: EIASM 4th Workshop On Corporate 
Governance. België: Brussel:
Jürgen Spanhove presenteert de paper ‘Corporate governance vs. 
government governance: translation or adaptation?’

30 november 2007: Bezoek Erasmus Universiteit Rotterdam. 
België: Leuven:
Onderzoekers van de eenheid bestuurskunde van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam brengen een bezoek. Hierbij is er een ple-
naire sessie ‘Toekomst/uitdagingen van bestuurskunde - een ver-
gelijkend perspectief België/Nederland’ gevolgd door diverse dis-
cussiegroepen: PSM/HRM, Evaluatie, ICT, Institutionalisme en co-
ordinatie/samenwerking.
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4.1.8.  Andere academische bezoeken

Volgende collega’s bezochten het Instituut voor de Overheid in 2007 
voor korte of langere studieverblijven:

James L. PERRY (US): september 2006 - augustus 2007: 
Prof. dr. James L. Perry (Indiana University, Indianapolis, USA) is 
professor in Public and Environmental Affairs. Gedurende het aca-
demiejaar 2006-2007 was hij verbonden als senior fellow aan het 
Instituut voor de Overheid. 

Andrew Slaqwra SULLE (Tanzania): januari 2007-juni 2007:
Andrew Sulle is Master of Science in Governance and Development 
(University of Birmingham). Op basis van een beurs van de Belgische 
Technische Coöperatie voert Andrew Sulle een vierjarig doctoraats-
onderzoek naar de sturing van verzelfstandigde agentschappen in 
Tanzania en de capaciteit van de kernadministratie om deze sturing 
te voorzien. Prof. dr. Koen Verhoest is zijn Belgische promotor. Om 
zijn onderzoek op te zetten verbleef hij zes maanden aan het Instituut 
voor de Overheid. Terug in Tanzania zette hij een survey bevraging op 
van de agentschappen en verzamelde hij gegevens over het ontstaan 
van deze verzelfstandigde overheidsorganisaties. 

Peter HUPE (Nederland): februari-oktober 2007:
prof. dr. Peter Hupe is verbonden aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Hij was gastprofessor aan het Instituut voor de Overheid.

Bezoek Nederlandse ambtenaren van het Ministerie van 
Financiën: 26 juli 2007:
Maarten Mookhoek voerde een discussie met Koen Verhoest over 
internationale evoluties inzake verzelfstandiging.

Gyorgy JENEI (Hongarije): 2 juli tot 24 augustus 2007: 
Prof. dr. Gyorgy Jenei zijn onderzoeksdomein betreft: ‘The role of 
the state and the public administration of Central and Eastern 
Europe’. 

Bezoek van Zweedse topambtenaren: 30 augustus 2007:
Jan-Erik Furubo, Charlotta Eriksson, Marja Lemme van het Zweedse 
Ministerie van Financiën voerden een discussie met Geert Bouckaert, 
Christopher Pollitt en Koen Verhoest over de internationale relaties 
tussen overheid en agentschappen.

Davide GALLI (Università Bocconi di Milano, Italië): 24 septem-
ber tot 2 december 2007:
Davide Galli was als visiting scholar te gast op het Instituut. Zijn 
bezoek kaderde in het comparatief onderzoek met betrekking tot 
de COBRA-databank (Comparative Public Organization Data Base 
for Research and Analysis). In het kader van het COST project 
(Comparative Research into Current Trends in Public Sector 
Organization) kreeg hij een Short Term Scientific Mission (STSM).
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4.2.  Nationale netwerking

4.2.1. Kwaliteitsnetwerk lokale besturen

WWW.KWALITEITSNETWERK.BE

Het kwaliteitsnetwerk voor lokale besturen wordt gecoördineerd door:
Steven Van Roosbroek & Sara Demuzere

Vanuit de opleidingen rond ‘kwaliteit in de overheid’ van het Instituut voor de Overheid was er een vraag van 
de deelnemers naar een verdere opvolging en uitwisseling van goede praktijken. Naast het element van 
netwerking en ervaringsuitwisseling wil het netwerk een opstap bieden om kwaliteitsmanagement in de lo-
kale overheden te promoten en te bevorderen. Het netwerk organiseert twee soorten activiteiten: enerzijds 
is er het jaarlijkse kwaliteitscongres voor lokale besturen, anderzijds is er jaarlijks een aanvullende samen-
komst waarop goede praktijken rond een bepaald thema worden gepresenteerd. 

4.2.2.  Netwerk klachtenmanagement

WWW.NETWERKKLACHTENMANAGEMENT.BE

Vanuit de opleiding ‘klachtenmanagement’ van het Instituut voor de 
Overheid groeide de idee om een netwerk in het leven te roepen om 
mensen die met klachtenbehandeling en klachtenmanagement be-
zig zijn, verder samen te brengen. Klachtenmanagement is relatief 
nieuw binnen de overheid en heel wat mensen zijn nog zoekende 
op dit vlak; anderen hebben al enkele jaren ervaring. Dit netwerk wil 
een informeel kader bieden, een ontmoetingsplaats om kennis en 
expertise te delen, om samen antwoorden te vinden op behoeften, 
om elkaar te ondersteunen. Niet enkel wie deelnam aan de oplei-
ding is welkom, maar iedereen die met de problematiek bezig is. 

Volgende activiteiten werden georganiseerd in 2007: 
•	 9 oktober 2007: OCMW Antwerpen: De medewerkers 

van de klachtendienst van het OCMW-Antwerpen pre-
senteren hun kwalificaties en de rapportering die ze hier-
bij hanteren.

•	 26 november 2007: Lezing van de Europese Ombudsman, 
de heer P. Nikiforos Diamandouros over de werking van 
de Europese Ombudsman als instelling.

4.2.3.  Vlaams Evaluatieplatform (VEP)

WWW.EVALUATIEPLATFORM.BE

Vanuit onderzoek en opleiding over beleidsevaluatie aan het Instituut 
voor de Overheid groeide het idee om een netwerk op te starten voor 
alle relevante actoren betrokken bij beleidsevaluatie. Het initiatief kreeg 
concreet gestalte in samenwerking met andere organisaties en initia-
tiefnemers: de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB), de 
Sociaal-economische Raad van Vlaanderen, de Studiedienst van de 
Vlaamse Regering, het Rekenhof, de Vlaamse Milieumaatschappij, 
het Hoger Instituut voor de Arbeid, het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid 
en -beheer, het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck en de 
Bestuursschool van de Provincie Vlaams-Brabant. 
Op 7 december 2007 werd in aanwezigheid van ruim 200 belang-

stellenden het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) officieel gelanceerd 
en voorgesteld in zaal ‘de Schelp’ van het Vlaams Parlement.

Het VEP is een open netwerk gericht op het organiseren en bevor-
deren van de uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis en infor-
matie met betrekking tot beleidsevaluatie tussen de verschillende 
betrokken actoren (overheid, academische wereld, consultancy, 
middenveldorganisaties, adviesraden, stichtingen, denktanks), be-
leidsdomeinen en bestuursniveaus. 
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voor internationale contacten binnen het theorie- en praktijkveld van 
beleidsevaluatie.

Het VEP is gekaderd binnen de VVBB en wordt aangestuurd door 
een coördinatiecomité, waarvan Bart De Peuter deel uitmaakt.
 

Het VEP beoogt het opbouwen, verstevigen en verspreiden van een 
evaluatiecultuur, het versterken van de evaluatiecapaciteit van de 
verschillende actoren, het verhogen van de kwaliteit van de be-
leidsevaluatie en het stimuleren van de invloed en het gebruik van 
beleidsevaluatie. Het VEP wil tevens fungeren als aanspreekpunt 

4.2.4.  Nationale gastcolleges, voordrachten en bezoeken

16 maart 2007: plechtige opening Centrum voor Gelijke Kansen 
en Diversiteit, Leuven:
Annie Hondeghem geeft een toelichting bij het Postgraduaat 
Diversiteitsmanagement.
5 april 2007: Rondetafelgesprek ‘De kijk van jongeren op de 
lokale politie’, PIVO, Asse:
Steven Van Roosbroek was afsluitende spreker. 
20 april 2007: Kwaliteitscongres lokale besturen en non-profit 
‘Mensen inspireren’, Kortrijk:
Als congresvoorzitter verzorgde Geert Bouckaert de inleiding. 
Steven Van Roosbroek nam deel aan de conferentie.
29 mei 2007: Koninklijke Militaire School (KMS), Brussel:
Geert Bouckaert gaf een lezing voor een internationale groep van 
officieren over ‘Measuring performance in the public sector: issues 
and trends’.
7 juni 2007: Studievoormiddag: Administratieve lasten? Deel 1: 
Administratieve lasten als meetobject. VVBB, Brussel:
Inhoudelijk verantwoordelijke: Bart De Peuter.
21 juni 2007: Eindseminarie ESF-project Vuurtoren 45+, Leren 
van medewerkers 45+, Kortrijk:
Annie Hondeghem verzorgt de workshop over persoonlijke ontwik-
kelingsplannen.
19 juli 2007: Forum voor communicatieambtenaren van de FOD 
Sociale Zekerheid, Brussel:
Steven Van Roosbroek was spreker over het ‘Werken aan de 
Overheid’ onderzoek.
25 september 2007: Studievoormiddag: Administratieve las-
ten? Deel 2: Strategische pistes voor het beperken van admini-
stratieve lasten. VVBB, Brussel:
Inhoudelijk verantwoordelijke: Bart De Peuter
Koen Verhoest en Jan Rommel geven een presentatie: ‘Coördinatie 
en samenwerking tussen toezichthouders en regulatoren als strate-
gie: een internationaal perspectief’.
Frankie Schram geeft een presentatie: ‘Het beleid rond administra-
tieve lasten kritisch bekeken’.
5 oktober 2007: Platform over ‘governance in onderwijsorgani-
saties’, Hasselt: 
Geert Bouckaert gaf in Hasselt voor een door de VLIR georgani-
seerd platform van onderwijsverantwoordelijken een lezing over 
‘Governance in de publieke sector: trends en uitdagingen’.
10 oktober 2007: ‘De Buren’, Brussel:
Geert Bouckaert leidde het debat naar aanleiding van de boekvoor-
stelling door professor Paul Frissen van zijn boek ‘De Staat van het 

Verschil’.
22 oktober 2007: HR public trefdag, Leuven:
Het instituut voor de Overheid verzorgde volgende sessies:
•	 Bruno Broucker: Effectiviteit van Opleidingen: succes- en faalfac-

toren
•	 Annie Hondeghem en Sarah Scheepers: Kadering van het con-

cept diversiteit en voorstelling opleiding diversiteitsmanagement
•	 Wouter Vandenabeele: Public Service Motivation: waardegebon-

den motivatie in de overheid
•	 Annie Hondeghem en Kathleen Vanmullem: ESF-project Vuurtoren 

+45
•	 Kim Loyens: Integriteitsbeleid: een training rond ethische dilemma’s
23 oktober 2007: Congres Middenkader Vlaamse overheid 
‘Verantwoordelijkheid geven en nemen’, Oostende:
Bart De Peuter leidde de workshop ‘Wat is kwaliteit van beleids-
voorbereiding? En hoe meten we dit?’. 
24 oktober en 7 november 2007: Overheidsmanagement in ka-
der van overgangsexamen naar niveau A van Vlaamse ambte-
naren, Brussel:
Eva Beuselinck, Sara Demuzere, Annie Hondeghem, Jan Rommel, 
Wouter Van Dooren en Steven Van Roosbroek geven een opleiding 
overheidsmanagement in kader van een overgangsexamen naar 
niveau A van Vlaamse ambtenaren. 
23 november 2007: Studiedag ‘de transfer van het geleerde naar 
de werkplek’, Netwerk ‘ontwikkeling en leren, OFO, Brussel: 
Bruno Broucker gaf een workshop met als titel ‘Effectiviteit van op-
leidingen: succes- en faalfactoren’.
5 december 2007: Overheidsmanager van het jaar. VVBB, 
Brussel:
Als voorzitter van VVBB zat Geert Bouckaert deze dag voor. De prijs 
van de overheidsmanager van het jaar werd voor de tiende keer 
uitgereikt. De prijs Nederlandstalige Overheidsmanager 2007 werd 
toegekend aan Frank Van Massenhove, voorzitter FOD Sociale 
Zekerheid.
7 december 2007: Lancering van het Vlaams Evaluatieplatform 
(VEP). Voorstelling van missie, verkenning van rol in een 
Europese context, Brussel:
Bart De Peuter was medeverantwoordelijke voor het programma. 
Marleen Brans was dagvoorzitter.
20 december 2007: Studievoormiddag: Administratieve lasten? 
Deel 3: Praktijkervaringen met projecten voor administratieve 
lastenverlaging. VVBB, Brussel:
Inhoudelijk verantwoordelijke en dagvoorzitter: Bart De Peuter.
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work for Public Administration
Lid van de adviescommissie inzake de organisatie van referenda
Lid van de ZAP evaluatiecommissie van de Faculteit Sociale 

Wetenschappen
Academisch directeur van de Master in European Politics and 

Policies
Lid van de Brusselse Hoge Raad voor Ambtenarenzaken

BRUNO BROUCKER:
Vertegenwoordiger van het Assisterend en Bijzonder Academisch 

Personeel in de POC doctoraatsopleiding (2007-2008)

EVELIEN CAUTAERT:
Vertegenwoordiger van het Assisterend en Bijzonder Academisch 

Personeel in de Permanente Onderwijscommissie Politieke 
Wetenschappen

SARA DEMUZERE:
Medecoördinator kwaliteitsnetwerk voor lokale besturen

BART DE PEUTER:
Lid van het coördinatiecomité van het Vlaams Evaluatieplatform 

(VEP)

PROF. EM. DR. ROGER DEPRÉ:
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid

PROF. DR. DAVE GELDERS:
Lid van het redactieteam van het tijdschrift en de boekenreeks 

Burger, Bestuur en Beleid
Lid van het redactieteam Merk & Reputatie
Lid van het Kenniscentrum Kortom, vereniging voor overheidscom-

municatie

PROF. DR. ANNIE HONDEGHEM:
Academisch verantwoordelijke voor de master in het overheidsma-

nagement en -beleid
Coördinator K.U.Leuven van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 

Vlaanderen (SBOV)
Co-voorzitter van de EGPA-studiegroep Public Personnel Policies
Ere-lid van de Raad van Bestuur van De Post
Lid van de directiecommissie van het Centrum voor Gelijke Kansen 

en Diversiteit, K.U.Leuven
Lid van de Editorial Board of Review of Public Personnel Admi-

nistration
Lid van de redactie van het Tijdschrift voor HRM
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB)
Lid van het redactieteam van de boekenreeks Burger, Bestuur en 

Beleid
Mainstreamingsverantwoordelijke in de Faculteit Sociale Weten-

schappen
Programmadirecteur van het Postgraduaat Diversiteits management

5.  Forum Functies

PROF. DR. GEERT BOUCKAERT: 
Algemeen coördinator van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 

Vlaanderen (SBOV)
Voorzitter European Group of Public Administration (EGPA)
Stichtend bestuurslid en voorzitter van de Accrediteringscommissie 

van de European Association of Public Administration Accredi-
tation (EAPAA)

Voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid 
(VVBB)

Lid van de wetenschappelijke raad van het Forschungsinstitut für 
Verwaltungswissenschaften in Speyer, Duitsland

Lid van de wetenschappelijke raad van het Institut de la Gestion 
Publique et du Développement Economique van het Franse 
Ministère de l’Economie, Finance et de l’Industrie in Parijs, 
Frankrijk

Lid van het Comité Scientifique van La Revue Française 
d’Administration Publique (ENA), Straatsburg

Lid van het Executive Committee van het International Institute of 
Administrative Sciences (IIAS)

Lid van de ‘Conseil Scientifique’ van Téléscope, Revue de 
L’Observatoire de l’Administration Publique de l’Ecole Nationale 
d’Administration Publique (ENAP), Québec, Canada

Lid van de Editorial Board of Administrative Theory en Praxis (Public 
Administration Theory Network), USA

Lid van de Editorial Board of Journal of Comparative Policy Analysis 
(Kluwer Academic Publishers)

Lid van de Editorial Board of Journal of Public Affairs Education 
(USA)

Lid van de Editorial Board of Public Performance and Management 
Review (American Society of Public Administration), USA

Lid van de Editorial Board of Public Voices (Public Performance 
Press), New York

Lid van de Editorial Board of International Public Management 
Journal (IPMJ)

Stichtend hoofdredacteur van het Vlaams Tijdschrift voor Overheids-
management (die Keure/Vlaams Instituut voor Overheids manage-
ment) samen met prof. Jean Dujardin (VUB)

Lid van de Raad van Bestuur van het Belgische Instituut voor 
Bestuurswetenschappen

Lid van de Commissie Financiën en Begroting van de Vlaamse 
Raad voor Wetenschapsbeleid

Lid van de bestuurscommissie Leuvens Universiteitsfonds
Lid van de Raad van Bestuur van de Faculty Club
Vice-decaan onderzoek Faculteit Sociale Wetenschappen 
Voorzitter van de Leuvense Universitaire Pers

PROF. DR. MARLEEN BRANS: 
Lid van de Association Belge de Science Politique
Redacteur bij het Nederlands tijdschrift Bestuurskunde
Lid van het redactieteam van het tijdschrift Burger, Bestuur en 

Beleid
Lid van het Steering Committee van het European Thematic Net-

Forum Functies
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Vertegenwoordiger universitaire permanente vorming van de 
Faculteit Sociale Wetenschappen en het Instituut voor de 
Overheid in de Raad Postacademische Vorming

SARAH SCHEEPERS:
Voorzitter van Sophia (Belgisch coördinatienetwerk voor vrouwen- 

en genderstudies)
Secretaris van de VAPL-werkgroep Vrouw & Universiteit (vereniging 

van K.U.Leuven-personeelsleden ter promotie van de gelijke kan-
sen aan de universiteit)

AAP/BAP-vertegenwoordiger in het Faculteitsbestuur van de 
Faculteit Sociale Wetenschappen

PROF. DR. FRANKIE SCHRAM:
Hoofdredacteur van het tijdschrift Burger, Bestuur en Beleid: tijd-

schrift voor bestuurskunde en bestuursrecht
Hoofdredacteur van de boekenreeks Burger, Bestuur en Beleid
Voorzitter en vanaf juli 2007 ondervoorzitter van de werkgroep van 

specialisten m.b.t. de toegang tot officiële informatie (DH-S-AC) 
toegevoegd aan het directiecomité voor de Rechten van de Mens 
(CDDH) van de Raad van Europa

Secretaris van de federale commissie voor de toegang tot bestuurs-
documenten

Lid en secretaris van de federale beroepscommissie voor de toe-
gang tot milieu-informatie

PROF. DR. WOUTER VAN DOOREN:
Lid van de Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken
Lid van het adviescomité van het project ‘government at a glance’, 

OECD
Co-voorzitter van de EGPA-studiegroep Performance in Public 

Sector

STEVEN VAN ROOSBROEK:
Redactie van het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement 

(VTOM)
Medecoördinator Kwaliteitsnetwerk voor lokale besturen

KATHLEEN VANMULLEM:
Lid van de Technische Werkgroep van Leeftijdsbewust Personeels-

beleid (Agentschap voor Overheidspersoneel)

PROF. DR. KOEN VERHOEST:
Bestuurslid van de Gemeenschappelijke Beheerscommissie van 

het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Co-voorzitter van de EGPA-studiegroep Governance of Public 
Sector Organizations

Lid van het redactieteam van de boekenreeks Burger, Bestuur en 
Beleid

Lid van het uitgebreide redactieteam van het tijdschrift Burger, 
Bestuur en Beleid

Onafhankelijk lid Intern Auditcomité VDAB

JORIS VOETS:
Lid van de Raad van Bestuur van het West-Vlaams Instituut voor de 

vorming van overheidspersoneel (WIVO vzw)
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Tabel 13: Evolutie andere publicaties Instituut voor de Overheid sinds 1998

6. Publicaties 2007

Tabel 12 en 13 geven de evolutie van het aantal internationale en andere publicaties sinds 1998.

Tabel 12: Evolutie internationale publicaties Instituut voor de Overheid sinds 1998

Publicaties 2007

Internationale publicaties 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 totaal
Boeken 0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 8
Boeken als editor 1 3 1 1 2 0 0 1 0 1 10
Hoofdstukken in boeken 5 5 5 1 9 11 7 12 15 12 82
Tijdschriftartikels 5 1 4 4 9 8 15 20 27 29 122
Totaal 11 9 12 6 22 20 23 35 42 42 222
Doctoraat 0 0 1 1 2 0 3 2 3 0 12
Papers 10 4 3 6 27 22 19 43 34 37 205
Algemeen totaal 21 13 16 13 51 42 45 80 79 79 439

Andere publicaties 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 totaal
Boeken 4 5 6 3 4 6 4 1 5 1 39
Boeken als editor 0 0 1 0 1 1 1 4 4 3 15
Hoofdstukken in boeken 0 0 10 9 12 14 17 27 28 19 136
Tijdschriftartikels 8 6 1 14 21 20 19 24 30 21 164
Totaal 12 11 18 26 38 41 41 56 67 44 354
Rapporten 19 8 12 17 25 24 28 29 31 17 210
Algemeen totaal 31 19 30 43 63 65 69 85 98 61 564

Figuur 13: Evolutie aantal publicaties Instituut voor de Overheid sinds 1998
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1.  Pollitt Christopher, Van Thiel Sandra & Homburg Vincent (Eds, 
2007). New Public Management in Europe: adaptation and al-
ternatives. Basingstoke: Palgrave/Macmillan. pp. 229.

Hoofdstukken in boeken

1.  Beuselinck Eva, Verhoest Koen & Bouckaert Geert (2007). 
Reforms of central government coordination in OECD-countries: 
culture as counterforce for cross-national unifying processes? 
In: Schedler K. & Proeller I. (Eds.). Cultural aspects of public 
management reform. Oxford: Elsevier JAI. pp. 77-115.

2.  Bouckaert Geert (2007). Cultural Characteristics from Public 
Management Reforms Worldwide. In: Schedler Kuno, Proeller 
Isabella (Eds). Cultural Aspects of Public Management Reforms. 
Amsterdam: Elsevier. pp. 29-64.

3.  Bouckaert Geert (2007). Public Management Reforms: the cul-
tural context. In: König Klaus, Reichard Christoph (Hrsg.): 
Theoretische Aspekte einer Managerialistischen Verwaltungs-
kultuur. Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
Speyer: Speyer. pp. 39-63.

4. Brans Marleen & Steen Trui (2007). From incremental to 
Copernican reform? Changes to the position and role of senior 
civil servants in the Belgian federal administration. In: Page, E.C. 
& Wright V. (Eds.). The Changing Role of Top Officials in European 
Nations. Basingstoke: Palgrave. pp. 63-80.

5.  De Peuter Bart & Wayenberg Ellen (2007). Belgium: Flemish in-
ter-municipal cooperation under reform. In: Hulst R. & van 
Montfort A.(Eds.). Intermunicipal co-operation in Europe. 
Dordrecht: Kluwer International Publishers. pp. 23-38.

6.  De Winter Lieven, Frognier André-Paul, Dezeure Karolien, Berck 
Anne-Sylvie & Brans Marleen (2007). Belgium: from one to two 
political sciences? In: Klingemann Hans-Dieter (Ed.).The state 
of political science in Western Europe. Ridgebrook: Barbara 
Budrich Publishers. pp. 57-71.

7.  Pollitt Christopher (2007). Convergence or divergence: what 
has been happening in Europe? In: Pollitt Christopher, Van Thiel 
Sandra & Homburg Vincent (Eds.). New Public Management in 
Europe: adaptation and alternatives. Basingstoke: Palgrave/
Macmillan. pp. 10-25.

8.  Pollitt Christopher (2007). Hospital performance indicators: how 
and why neighbours facing similar problems go different ways 
building explanations of hospital performance indicator systems 
in England and the Netherlands. In: Pollitt Christopher, Van Thiel 
Sandra & Homburg Vincent (Eds.). New Public Management in 
Europe: adaptation and alternatives. Basingstoke: Palgrave/
Macmillan. pp. 149-164.

9.  Pollitt Christopher (2007). Time out? In: Schedler Kuno & 
Proeller Isabella (Eds.). Cultural aspects of public management 
reform. Amsterdam, Elsvier. pp. 231-248.

10. Snijkers Kris, Rotthier Sabine & Janssen Davy (2007). Critical 
review of e-government benchmarking studies. In: Griffin Dave, 
Trevorrow Philippa & Halpin Edward (Eds.). Developments in e-
government. A critical analysis. Amsterdam: IOS Press. pp. 
73-85.

11. Vandenabeele Wouter & Hondeghem Annie (2007). Les dilem-
mes actuels posés par la motivation des fonctionnaires. In: 
Emery Yves & Giaque David (Eds.). Dilemmes de la GRH pu-
blique. LEP Editions Loisirs et Pédagogie SA. pp. 89-107.

12. Van Thiel Sandra & Pollitt Christopher (2007). The management 
and control of executive agencies: an Anglo-Dutch comparison. 
In: Pollitt Christopher, Van Thiel Sandra & homburg Vincent 
(Eds.). New Public Management in Europe: adaptation and al-
ternatives. Basingstoke: Palgrave/Macmillan. pp. 52-70.

Publicaties 2007

6.1.  Internationale publicaties 

Boeken als editor

Tijdschriftartikels

1.  Christiaens Johan, Rommel Jan & Van den Berghe Manuela 
(2007). Accrual accounting reforms in governments: going back 
to where we belong. The ICFAI Journal of Accounting Research. 
6(2): 20-38.

2.  Everaert Patricia, Sarens Gerrit & Rommel Jan (2007). Sourcing 
strategies of Belgian SME’s: empirical evidence for the accoun-
ting services. Production, Planning & Control. 18(8): 716-725.

3.  Gelders Dave & Brans Marleen (2007). Arguments For and 
Against Communication about Policy Intentions. Public 

Management Review. 8(1): 154-167.
4.  Gelders Dave & Rijnja Guido (2007). Dutch government com-

munication professionals X-rayed: Their role and attitude in pu-
blic communication about policy intentions. Communication 
Studies / Estudos Em Communicação. 1(1): 26-42.

5.  Gelders Dave & Vander Laenen Freya (2007). ‘Mr. Police Officer, 
I thought cannabis was legal’; Introducing new policy regarding 
cannabis in Belgium: a story of good intentions and Babel. 
Drugs: Education, Prevention and Policy. 14(2): 103-116.
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Management Review. 9(4): 529-543.
17. Pollitt Christopher (2007). Noul Management Public - o privire 

de ansamblu asupera pozitiei sale actuale. Revista Administratie 
si Management Public. 8: 8-13.

18. Pollitt Christopher (2007). Towards a new public administration 
theory: some comments on Jocelyne Bourgon’s 5th Braibant 
Lecture. International Review of Administrative Sciences. 73(1): 
37-41.

19. Pollitt Christopher (2007). Who are we, what are we doing, 
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Tijdschrift voor Overheidsmanagement. 12(4). Themanummer

Interne rapporten

1. Dave Gelders, Geert Bouckaert & Colsoul Nathalie (2007). 
Analyse van de Crisiscommunicatie. In opdracht van de 
Algemene Directie Veiligheid en Preventie en de Algemene 
Directie Crisiscentrum. 138 p.

2. De Peuter Bart, De Smedt Joris & Bouckaert Geert (2007). 
Handleiding beleidsevaluatie. Deel 1: Evaluatiedesign en -ma-
nagement. SBOV: Leuven. 213 p.

3. De Peuter Bart, De Smedt Joris, Van Dooren Wouter & Bouckaert 
Geert (2007). Handleiding beleidsevaluatie. Deel 2: Monitoring 

van beleid. SBOV: Leuven. 110 p.
4. De Peuter Bart, De Smedt Joris & Bouckaert Geert (2007). 

Handleiding beleidsevaluatie. Deel 3: Evaluatietechnieken. 
SBOV: Leuven. 191 p.

5. De Peuter Bart, De Smedt Joris & Bouckaert Geert (2007). 
Handleiding beleidsevaluatie. Deel 4: Praktijkvoorbeelden. 
SBOV: Leuven. 102 p.

6. Depré Roger, Conings Veerle, Delvaux David, Hondeghem 
Annie, Schoenaerts Frédéric & Maesschalck Jeroen (2007). 
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Haalbaarheidsstudie naar een werklastmeetinstrument voor de 
zetel. Etude de faisabilité de la mise en oeuvre d’un instrument 
de mesure de la charge de travail destiné au siège. Studie in 
opdracht van Federaal Wetenschapsbeleid en de FOD Justitie. 
K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid & Université de Liège. 
185 p.

7.  Depuydt Tom, De Peuter Bart & Bouckaert Geert (2007). 
Productie van Statistieken: Lessen voor Vlaanderen uit de case-
study naar de relatie tussen Québec en Canada. Onderzoeksnota. 
SBOV: Leuven. 97 p.

8. Hermann Christoph & Verhoest Koen (2007). Varieties and 
Variations of Public-Service. Liberalisation and Privatisation in 
Europe. Synthesis report on liberalisation and privatisation pro-
cesses and forms of regulation. 78 p.

9.  Pelgrims Christophe, Sys Justine, Scheepers Sarah & 
Hondeghem Annie (2007). Genderanalyse van de werving en 
selectie van de Vlaamse topambtenaren. 103 p.

10. Sterck Miekatrien, Conings Veerle & Bouckaert Geert (2007). 
Budgeting, accounting and auditing for results. Towards inte-
grated financial management. Leuven: SBOV. 167 p.

11. Vandenabeele Wouter, Scheepers Sarah & Hondeghem Annie 
m.m.v. Depré Roger & Maesschalck Jeroen (2007). Public ser-
vice motivation in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk 
en Duitsland: gevalstudies gebaseerd op een comparatief litera-
tuuronderzoek. Leuven: SBOV. 86 p.

12. Vanmullem Kathleen & Hondeghem Annie (2007). Motivatie en 
leiderschap. Casestudie van een Vlaamse overheidsorganisatie. 
Leuven: SBOV. 125 p.

13. Wayenberg Ellen, De Rynck Filip & Voets Joris (2007). 
Interbestuurlijke samenwerking in Vlaanderen: een exploratieve 
studie van een aparte bestuurlijke wereld’. Kwalitatieve analyse. 
Leuven, Gent: SBOV. 121 p.

14. Wayenberg Ellen, De Rynck Filip & Voets Joris (2007). 
Interbestuurlijke samenwerking in Vlaanderen: een exploratieve 
studie van een aparte bestuurlijke wereld. Vaststellingen, beslui-
ten en aanbevelingen. Leuven, Gent: SBOV. 49 p.

15. Wayenberg Ellen, Tubex Stefaan, Van den Herrewegen Evelien, 
De Rynck Filip & Voets Joris (2007). Interbestuurlijke samenwer-
king in Vlaanderen: een exploratieve studie van een aparte be-
stuurlijke wereld. Kwantitatieve analyse. Leuven, Gent: SBOV. 
357 p.

16. Windey Jeroen, Verhoest Koen & Bouckaert Geert (2007). 
Algemene inventarisatie en mapping van de uitvoeringsvormen-
in de regionale steden. De regionale steden en het gemeente-
decreet: praktische uitvoering beleids- en beheersopdrachten 
in het kader van effectieve dienstverlening. 56 p.

17. Windey Jeroen, Verhoest Koen & Bouckaert Geert (2007). 
Handleiding beheersovereenkomsten voor lokale besturen. 
Instituut voor de Overheid in samenwerking met de VVSG en de 
Werkgroep Financiën van de Regionale Steden. 137 p.
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De publicaties van het Instituut voor de Overheid in de reeks 
‘Overheidsmanagement’ zijn uitgegeven door die Keure (Brugge), 
www.diekeure.be.

11. Bouckaert Geert en Van Nuffel Lieve (2000). Financieel 
Overheidsmanagement: internationale tendensen van begro-
ting, boekhouding en audit. 270 p. 

12. Steen Trui (2001). Gemeenten in verandering. De sturing en im-
plementatie van de krachtlijnen voor een nieuw personeelsbe-
leid. 300 p. 

13. Pelgrims Christophe (2001). Ministeriële kabinetsleden en hun 
loopbaan: Tussen mythe en realiteit. 128 p. 

14. Vandenabeele Wouter en Hondeghem Annie (2002). De roep 
van de Vlaamse overheid - arbeidsoriëntaties van hoogge-
schoolden in Vlaanderen en het imago van de overheid. 256 p. 

15. Putseys Line en Hondeghem Annie (2003). Contracten met lei-
dende ambtenaren. Internationaal vergelijkend onderzoek naar 
de contractualisering van de sturings- en arbeidsrelatie. 264 p. 

16. Bouckaert Geert, De Peuter Bart en van Dooren Wouter (2003). 
Meten en vergelijken van lokale bestuurlijke ontwikkeling: een mo-
nitoringsysteem voor het lokaal bestuur in Vlaanderen. 352 p. 

17. D’Hooghe David, Vandendriessche Frederik (Red. 2004). 
Verslagboek studiedag Publiek Private Samenwerking. 300 p. 

18. Facon Pedro, Nelen Sara en Hondeghem Annie (2004). 
Gelijkekansenbeleid onderweg. Een internationaal vergelijkend 
onderzoek. 332 p. 

19. Depré Roger, Plessers Joris en Hondeghem Annie (Red., 2005). 
Managementhervormingen in justitie. Van internationale ontwik-
kelingen tot dagelijkse praktijk. 425 p. 

20. Put Vital (2006). De bril waarmee auditors naar de werkelijkheid 
kijken. Over normen die rekenhoven gebruiken bij het beoorde-
len van de overheid. 240 p.

6.3.  Publicaties reeks ‘Overheidsmanagement’

Publicaties 2007

1. Bouckaert Geert en Van Nuffel Lieve (1999). Nieuw OCMW-
beleid: scenario voor modernisering. 193 p. 

2. Bouckaert Geert en Auwers Tom (1999). De modernisering van 
de Vlaamse overheid. 60 p. 

3.  Bouckaert Geert en De Corte Joke (1999). Contractmanagement 
en Management van contracten. 211 p. 

4. Bouckaert Geert en Vandeweyer Stijn (1999). Kwaliteit in de 
overheid. 327 p.

5. Bouckaert Geert en Auwers Tom (1999). Prestaties meten in de 
overheid. 205 p. 

6. Hondeghem Annie en Nelen Sarah (1999). Emancipatiegericht 
personeelsbeleid in de overheidssector: Naar meer gelijke kan-
sen voor mannen en vrouwen. 109 p. 

7. Vandermeulen Filip en Hondeghem Annie (2000). Perspectieven 
voor het Human Resource Management in de Vlaamse over-
heid. 130 p. 

8.  Depré Roger en Hondeghem Annie (Red., 2000). Management, 
bestuur en beleid in de rechterlijke organisatie. 237 p. 

9. Bouckaert Geert, Hoet Dieter en Ulens Wim (2000). Prestatie-
meetsystemen in de overheid: een internationale vergelijking. 
314 p. 

10. Bouckaert Geert, Verhoest Koen, Wauters An, Pierlé Wim en 
Vandermeulen Filip (2000). Van effectiviteit van coördinatie naar 
coördinatie van effectiviteit. 134 p. 
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De publicaties van het Instituut voor de Overheid in de reeks 
‘modernisering van overheidsinstellingen’ zijn uitgegeven door 
Academia Press (Gent), www.academiapress.be.

o.b.v. een internationaal comparatieve studie. 529 p. 
3.  Verhoest Koen, Legrain Amaury en Bouckaert Geert (2003). 

Over samenwerking en afstemming: coördinatie binnen de pu-
blieke sector. 176 p. 

4. Brans Marleen, Facon Pedro en Hoet Dieter (2003). 
Beleidsprofessionalisering in een lerende overheid: stand van 
zaken in en uitdagingen voor de Belgische federale overheid. 
306 p. 

5. Verhoest Koen, Vervloet Dirk en Bouckaert Geert (2003). 
Overheid, markt of non-profit? Onderbouwing van het maat-
schappelijk kerntakendebat. 208 p. 

6.4.  Publicaties reeks ‘Modernisering van overheidsinstellingen’

6.5.  Publicaties reeks ‘Burger, Bestuur en Beleid’ 

Onderstaande publicaties zijn uitgegeven bij 
Vanden Broele (Brugge), www.vandenbroele.be.

Publicaties 2007

4.  Wayenberg Ellen en Schram Frankie (Red., 
2006). Verslagboek studiedag 22 september 
2005: het Vlaamse gemeentedecreet: tussen 
continuïteit en verandering. 173 p.

5.  Thijs Nick en Bouckaert Geert (Red., 2007). 
Kwaliteit in Beweging: Ervaringen met kwali-
teitsmanagement in Lokale Besturen. 400 p.

6.  Reynaert Herwig, Schram Frankie, Wayenberg 
Ellen en Valcke Tony (Red., 2007). Nieuwe grif-
fels, schone leien? De Vlaamse Provincies uit-
gedaagd. 213 p.

1. Parys Myriam en Hondeghem Annie m.m.v. Steen Trui en 
Vandenabeele Wouter (2002). De wervingskracht van de federale 
overheid ten aanzien van hoog gekwalificeerd personeel: de ar-
beidsmarktpositionering en het imago in kaart gebracht. 171 p. 

2. Bouckaert Geert en Thijs Nick (2003). Kwaliteit in de Overheid, 
Een handboek voor kwaliteitsmanagement in de publieke sector 

1.  Maes Rudolf (2004). Openbaar bestuur: visie - 
kennis en kunde. Boek n.a.v. emeritaat Rudolf 
Maes. 30 april 2004. 342 p.

2. Hondeghem Annie en Depré Roger (Red., 
2005). De Copernicus hervorming in perspec-
tief. Veranderingsmanagement in de federale 
overheid. 447 p.

3.  Gelders Dave (2006). Tussen droom en daad. 
Communicatie over beleidsintenties door de 
overheid. 298 p.
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EVA BEUSELINCK

Opleiding: Licentiaat in de Antropologie 
(K.U.Leuven), Master in Project Evalua-
tion and Management (UA-IDPM), Gedi-
plomeerde in de aanvullende studies 
Beleidseconomie (K.U.Leuven)

Datum in dienst: 15 september 2004

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Hervormingen van over-
heidsorganisaties: theorie en praktijk 
van veranderingen op meso en micro 
niveau’ (2004-2008). In dit kader bereidt 
Eva een doctoraat voor over verande-

rende vormen van coördinatie binnen de centrale overheid, geba-
seerd op internationaal vergelijkend onderzoek. 

Vorige functie: september 2001 - augustus 2003: Belgische 
Technische Coöperatie, eerst op de hoofdzetel en later in Algerije 

 

PROF. DR. GEERT BOUCKAERT

Opleiding: Doctor in de Sociale Weten-
schappen, Licentiaat in de Wijs begeerte, 
Licentiaat in de Politieke Weten schappen, 
Handelsingenieur (K.U.Leuven)

Functie: Gewoon hoogleraar Faculteit 
Sociale Wetenschappen (K.U.Leuven), 
directeur Instituut voor de Overheid, 
promotor-coördinator Steunpunt Be-
stuur  lijke Organisatie Vlaanderen

Onderzoeksdomein: Prestatiemeet sys-
te men en financiële beleids- en be-
heerscycli in de overheid

PROF. DR. MARLEEN BRANS

Opleiding: Doctor in de Politieke en 
Sociale Wetenschappen (Europees 
Universitair Instituut, Florence, Italië), 
Master of Politics (University of Hull, 
Verenigd Koninkrijk), Licentiaat Politieke 
Wetenschappen (K.U.Leuven)

Functie: Hoofddocent Faculteit Sociale 
Wetenschappen (K.U.Leuven)

Onderzoeksdomein: Lokale bestuursre-
organisatie, Luhmanniaanse bestuurs-
kunde, sturing en verzelfstandiging, 
comparatieve bestuurskunde en be-
leidscapaciteit

BRUNO BROUCKER

Opleiding: Licentiaat in de Sociologie 
(K.U.Leuven, 2003), Master in het over-
heidsmanagement en -beleid (K.U.Leuven, 
2004)

Datum in dienst: 15 oktober 2004

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoeksdomein: Effectiviteit van 
opleidingen in overheidsmanagement, 
transfer van opgedane competenties 
en transferklimaten van publieke orga-
nisaties. Momenteel werkt Bruno aan 
een doctoraat over ‘Externe opleidin-

gen in overheidsmanagement en de transfer van verworven compe-
tenties’, toegespitst op de federale overheid.

Onderwijservaring: 2004-2007: opleidingscoördinator ‘master in het 
overheidsmanagement en -beleid’, 2005-2006: inhoudelijk coördinator 
‘Public Management Programme-leersabbat federale ambtenaren’

EVELIEN CAUTAERT

Opleiding: Licentiaat Pedagogische 
Wetenschappen (2006, K.U.Leuven), 
Master in het overheidsmanagement 
en -beleid (2007, K.U.Leuven)

Datum in dienst: 1 juli 2007

Functie: Opleidingscoördinator ‘master 
in het overheidsmanagement en -be-
leid’, opleidingscoördinator ‘Master of 
European Politics and Policies (MEPP)’

 
 
 

VEERLE CONINGS

Opleiding: Licentiaat in de Toegepaste 
Economische Wetenschappen (LUC, 
1997)

Datum in dienst: februari 2004

Functie: sinds 15 september 2007: 
vormingscoördinator

Onderzoek: ‘Resultaatgericht financieel 
management, integratie tussen de fi-
nanciële cyclus en de beleids- en con-
tractcyclus’ (SBOV, 2004-2006) & 
Werklastmeting in justitie (2007)

Vorige functies: 1999-2004: Adviseur Algemeen Beleid, kabinet van 
Vlaams minister van Welzijn, Gezond heid en Gelijke Kansen 

7. Staf
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DR. JOEP CROMPVOETS

Opleiding: Ingenieur in de Bodemkunde 
(Wageningen, Nederland, 1993),  Master 
in GIS (Wageningen/ITC, Nederland, 
1997). In 2006 promoveerde hij in 
Wageningen met het onderwerp: 
‘National Spatial Data Clearinghouses, 
Worldwide Impact and Development’.

Datum in dienst: 1 september 2007

Functie: Onderzoekscoördinator IWT-
project ‘SPATIALIST-Spatial Data Infra-
structure and Public Sector Innovation’ 
(2007-2010)

Vorige functies: Universitair docent GIS met de nadruk op geo-infor-
matie infrastructuren bij Wageningen Universiteit (1997-2007), 
Onderzoeksmedewerker bij een onderzoeksinstituut (CSIC-IRNAS) 
in Sevilla (Spanje, 1993-1995). Vanaf 2005 is hij projectcoördinator 
van het project ‘Development of framework to assess National 
Spatial Data Infrastructures’ gefinancierd door het innovatiepro-
gramma ‘Ruimte voor Geo-Informatie’. 

ROEL DE MEU

Opleiding: Licentiaat in de rechten (VUB, 
2004)

Andere functies: Assistent Faculteit 
Rechten (K.U.Leuven), onderzoeksalli-
antie Contract en Vermogen, juridisch 
medewerker notariaat 

Datum in dienst: 1 maart 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Bestuurskundige en juridi-
sche evaluatie van Intergemeentelijke 
samenwerking’ (SBOV, 2007)

 

 

KARLIEN DELBEKE

Opleiding: Licentiaat in de wijsbegeerte 
(V.U.Brussel, 2006)

Datum in dienst: 1 maart 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Naar een meetinstrument 
ter ondersteuning van het ambtelijk inte-
griteitsbeleid’ (SBOV, 2007)

SARA DEMUZERE

Opleiding: Licentiaat in de Psycho lo-
gische Wetenschappen (K.U.Leuven, 
2004)

Datum in dienst: 1 april 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Hervormingen van over-
heidsorganisaties: theorie en praktijk 
van veranderingen op meso en micro 
niveau’ (2004-2008). In dit kader be-
reidt Sara een doctoraat voor ‘Kwali-
teits management bij Vlaamse agent-
schappen: de rol van autonomie en 
organisatiecultuur’.

Vorige functies: Onderzoeker Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen (LESP, K.U.Leuven, 2004-2006), projectleider 
marketing marktonderzoeksbureau Rogil NV (2006-2007)

BART DE PEUTER

Opleiding: Licentiaat in de Politieke Wetenschappen (K.U.Leuven, 
1999), European Master of Public 
Admi nis tra tion (K.U.Leuven, 2000)

Datum in dienst: 1 november 2001

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: Monitoringsystemen ge-
richt op de lokale overheid (2001-2005), 
‘Capaciteit als voorwaarde voor evalu-
aties op het beleidsveld, het beleidsdo-
mein en het domeinoverschrijdende 
niveau’ (SBOV, 2005-2006), ‘Geïnfor-
meerd beleid: afstemming van vraag en 
aanbod van kwantitatieve beleidsinfor-
matie en toekomstverkenningen’ 
(SBOV, 2007-2011)

Vorige functies: 2000-2001: Instituut voor Europees Beleid 
(K.U.Leuven), dienst mobiliteit van de Provincie Vlaams-Brabant 

PROF. EM. DR. ROGER DEPRÉ

Opleiding: Doctor in de Sociale Weten-
schappen

Functie: Voormalig directeur Vervol ma-
kingscentrum voor Overheidsmanage-
ment en Beleid (VCOB, thans Instituut 
voor de Overheid)

Onderzoeksdomein: Personeelsbeleid 
en organisatie. Hij doceerde onder 
meer sociaal-economisch overheids-
beleid, beleidsmethodieken, methoden 
en organisatietechnieken in overheids-
organisaties. Ook na zijn emeritaat in 

1995 werkt prof. Depré nog steeds actief mee op het Instituut voor 
de Overheid. Hij heeft zich de voorbije jaren in het bijzonder toege-
legd op de problematiek van management van justitie. 

Staf
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TOM DEPUYDT

Opleiding: Licentiaat in de Rechten 
(K.U.Leuven, 2006), Master in het over-
heidsmanagement en -beleid 
(K.U.Leuven, 2007), Gediplomeerde in 
de Aanvullende Studies Bedrijfseconomie 
(K.U.Leuven, 2007)

Datum in dienst: september 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Impact van de staatsher-
vorming op bestuurszaken’ (SBOV)

 

KAROLIEN DEZEURE

Opleiding: Licentiaat in de Politieke 
Wetenschappen (K.U.Leuven, 2004), 
International Master in Social Policy 
Analysis (K.U.Leuven, 2005)

Periode in dienst: 1 augustus 2005 - 28 
februari 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker, 
sinds 1 maart 2007: wetenschappelijk 
medewerker Universiteit Gent (SBOV) 

Onderwijs: Wetenschappelijke begelei-
ding van het seminarie bestuurskunde 
(1ste licentie Politieke Wetenschappen), 

onderwijsassistent voor de vakken ‘bestuurskunde: bestuur en be-
leid’ en ‘beleidsanalyse’ 

GIANLUCA FERRARO

Opleiding: Internationale Politieke 
Weten schappen (University of Turin, 
Italy), Europese Studies (University of 
Central Lancashire, UK), Master in 
European Politics and Policies 
(K.U.Leuven)

Datum in dienst: 1 oktober 2006

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Ecosystems, Societies, 
Consilience, Precautionary principle: 
Development of an assessment method 
of the societal cost for best fishing prac-

tices and efficient public policies’ (ECOST, 2006-2009) in samen-
werking met ACP en Aziatische landen

Vorige functies: Externe communicatie voor privé- en non-profitor-
ganisaties, in transnationale samenwerking voor de Italiaanse Kamer 
van Koophandel in Nice (Frankrijk), in Europese Aangelegenheden 
voor de Delegatie van de Regio Lombardije in Brussel

PROF. DR. DAVE GELDERS

Opleiding: Doctor in de Sociale Weten-
schappen (2005, K.U.Leuven), Licen-
tiaat in de Communicatie weten schap-
pen (2000, K.U.Leuven)

Functie: Docent Faculteit Sociale 
Wetenschappen, School voor Massa-
communicatieresearch (K.U.Leuven), 
geassocieerd professor Instituut voor 
de Overheid 

Onderwijs en onderzoek: Overheids-
communicatie. Zijn proefschrift omtrent 
communicatie over nog niet beslist 

overheidsbeleid werd genomineerd voor de Frans Van Cauwelaertprijs 
2006 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten.

ANNEKE HEYLEN

Opleiding: Graduaat Bedrijfscommu-
nicatie

Datum in dienst: 1 december 2001

Functie: Secretariaat, administratief 
verantwoordelijke opleidingen en stu-
diedagen, administratieve coördinatie

 

PROF. DR. ANNIE HONDEGHEM

Opleiding: Doctor in de Sociale Weten-
schappen

Functie: Hoogleraar Faculteit Sociale 
Wetenschappen (K.U.Leuven), acade-
misch verantwoordelijk voor de perma-
nente vorming van het Instituut voor de 
Overheid, coördinatie Leuvense afde-
ling van het Steunpunt Bestuurlijke 
Organisatie Vlaanderen, programmadi-
recteur postgraduaat diversiteitsma-
nagement

Onderwijsdomein: Bestuurskunde, 
over heidsmanagement, personeelsbeleid

Onderzoeksdomein: Personeelsmanagement bij de overheid, ver-
anderingsmanagement, beleid inzake gelijke kansen 
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PROF. EM. DR. RUDOLF MAES

Opleiding: Doctor in de Rechten, Doctor 
in de Politieke en Sociale Weten schap-
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Functie: Gewoon hoogleraar Faculteit 
Sociale Wetenschappen. Op 30 april 
2004 vierde Rudolf zijn emeritaat.
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Brussel, 2006)
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(SBOV, 2007-2008)

 

PROF. DR. JEROEN MAESSCHALCK

Opleiding: Doctor in de Sociale Weten-
schappen (K.U.Leuven, 2004), Master 
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geerte (U.Gent, 1998) en Licenciaat in 
de Politieke Wetenschappen (U.Gent 
1997)

Functie: Docent Faculteit Rechts-
geleerdheid (K.U.Leuven, Criminologie), 
Directeur Leuvense Instituut voor Crimi-
nologie (LINC), research fellow in integri-

teit van bestuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam, geassocieerd 
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Onderzoeksdomein: Ambtelijke integriteit, politiestudies, strafrech-
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VALÉRIE PATTYN
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Datum in dienst: 16 april 2007

Functie: Wetenschappelijk medewer-
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Vorige functie: Opleidingscoördinator Master of European Politics 
and Policies (MEPP, 2003-2007) 

CHRISTOPHE PELGRIMS

Opleiding: Licentiaat in de Politieke 
Wetenschappen (K.U.Leuven)

Periode in dienst: september 2001 - 
oktober 2007

Functie: Wetenschappelijk medewer-
ker. Sinds 15 oktober 2007: Adviseur 
Depar tement Ruimtelijke Ordening, 
Woon beleid en Onroerend erfgoed

Onderzoeksdomein: Veranderings-
mana gement (SBOV), doctoraat ‘Poli-
tieke actoren in bestuurlijke hervormin-
gen. Een stakeholder benadering van 

Beter Bestuurlijk Beleid en Copernicus’

PROF. DR. CHRISTOPHER POLLITT

Opleiding: Doctor in de Politieke Weten-
schappen (London School of Econo-
mics and Political Science, 1980), 
Master of arts (Oxford)

Datum in dienst: 1 oktober 2006

Functie: Onderzoeksprofessor (BOF-
Bij zonder Onderzoeksfonds, ZAP-
man  daat)

Onderzoeksdomein: Overheids manage-
 ment

Vorige functies: Professor of Govern-
ment, decaan Faculteit Sociale Weten-

schappen Brunel University (London, 1990-1998), professor over-
heidsmanagement Erasmus Universiteit Rotterdam (1999-2006). In 
2004 kreeg hij de internationale Hans Sigrist-prijs en in 2006 ont-
ving hij een eredoctoraat van de Universiteit van Vaasa (Finland) als 
één van ‘de meest befaamde onderzoekers op het domein van 
overheidsmanagement’. 

Staf
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DR. VITAL PUT

Opleiding: Doctor in de Sociale Weten-
schappen (K.U.Leuven, 2005), Licentiaat 
in de Criminologische Weten schappen 
(K.U.Leuven, 1986), Aanv ullende stu-
dies Bestuurskunde en Overheids-
manage ment (VUB, 1998)

Doctoraat: Normatieve modellen die 
Reken kamers hanteren bij performance 
audits (2005, promotor: Geert Bouckaert)

Periode in dienst: januari 2003 - decem-
ber 2007

Functie: Deeltijds wetenschappelijk me-
dewerker

Onderzoeksdomein: Financieel management, performance audit

Andere functies: Medewerker in verschillende federale ministeries 
(Justitie, Tewerkstelling en Arbeid, Sociale Zaken, 1987-1998), 
sinds 1998: auditeur bij bij het Rekenhof 

 

JAN ROMMEL

Opleiding: Licentiaat in de Politieke 
Wetenschappen (Universiteit Gent), 
Master in Management voor overheids-
organisaties (Universiteit Gent)

Datum in dienst: 1 april 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Organisatie en manage-
ment van regulering’ (SBOV, 2007-2011)

SARAH SCHEEPERS

Opleiding: Licentiaat in de Taal- en 
Letterkunde, Germaanse Talen (2000, 
K.U.Leuven), GAS-opleiding Vrouwen-
studies (2002, Universiteit Antwerpen)

Datum in dienst: 16 februari 2004

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoeksdomein: Gender en diversi-
teit in overheidsorganisaties, gelijkekan-
senbeleid en personeelsbeleid. Zij werk-
te mee aan de diversiteitsstudies voor 
de federale en de Brusselse overheid en 
aan een onderzoek naar de loopbanen 

van vrouwen in Belgische politieke partijen. Verder werkt zij aan een 
doctoraat met de titel ‘Een kritische discoursanalyse van de con-
cepten gelijkheid en diversiteit in de overhead’.

Vorming: Begeleiding Public Management Programme voor fede-
rale ambtenaren (PuMP, sinds 2006), coördinatie postgraduaat di-
versiteitsmanagement (sinds 2007)

PROF. DR. FRANKIE SCHRAM

Opleiding: Doctor in de Rechten, Licen-
tiaat Geschiedenis, Baccalaureus in de 
Wijsbegeerte, Aanvullende opleiding in 
het overheidsmanagement en de be-
stuurskunde (K.U.Leuven)

Functie: Geassocieerd medewerker 
Insti tuut voor de Overheid

Andere functies: secretaris van de 
Commissie voor de toegang tot be-
stuursdocumenten, lid en secretaris 
van de Federale Beroepscommissie 
voor de toegang tot milieu-informatie, 

gastprofessor Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen 
(Universiteit Antwerpen)

Onderzoeksdomein: Relatie tussen burger en bestuur, klachten- en 
reguleringsmanagement vanuit juridisch en bestuurskundig oogpunt, 
‘reguleringsmanagement’ (SBOV 2004-2006, Universiteit Antwerpen)

JÜRGEN SPANHOVE

Opleiding: Licentiaat Sociologie (2005, 
U.Gent), Master Cultuurmanagement 
(UAMS, 2006)

Datum in dienst: 1 maart 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Vorige functie: Synovate, junior project-
leider kwantitatief marketingonderzoek 
(2006-2007)

Onderzoek: ‘Government governance: 
theoretische en normatieve modellen 
voor deugdelijk bestuur in de Vlaamse 
overheid’ (SBOV, 2007-2011)

TIM STEENWINCKEL

Opleiding: Licentiaat Pedagogische 
Wetenschappen (K.U.Leuven, 2001), 
Lerarenopleiding (Katholieke Hoge-
school Leuven, 1996).

Periode in dienst: februari 2004 - sep-
tember 2007

Functie: Vormingscoördinator

Andere functies: Wervings- en selectie-
consultant (2001, VDAB Consult, 
Leuven), HR-consultant, outplacement 
consultant (2001-2003, ascento NV), 

sinds 24 september 2007: docent lerarenopleiding GroepT

Staf
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MIEKATRIEN STERCK

Opleiding: Licentiaat in de Politieke Weten-
schappen (K.U.Leuven, 2000), Ge diplo-
meerde in de aanvullende studies Beleids-
economie (K.U.Leuven, 2001)

Periode in dienst: november 2001 - fe-
bruari 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker, 
sinds 1 maart 2007: Beleidsmedewerker 
Departement Onderwijs en Vorming

Onderzoek: ‘Internationaal vergelijkend 
onderzoek naar de modernisering van 
begroting, boekhouding en audit bij 

centrale overheden’ (SBOV, 2001-2006)

JUSTINE SYS

Opleiding: Licentiaat in de Geschiedenis 
(U.Gent, 2003), Gediplomeerde in de 
aanvullende opleiding Internationale 
Betrekkingen en Conflictbeheersing 
(K.U.Leuven, 2004), Master in European 
Politics and Policies (K.U.Leuven, 2005)

Periode in dienst: november 2005 - de-
cember 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Genderanalyse voor de wer-
ving en selectie van de Vlaamse topamb-
tenaren’ (2007), ‘Strategisch manage-
ment in de federale overheid’ (2007) 

STEVE TROUPIN

Opleiding: Licentiaat in de Politieke 
Wetenschappen (Université de Liège, 
2006), Master in het overheidsmanage-
ment en -beleid (K.U.Leuven, 2007)

Datum in dienst: 1 augustus 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Opvolging en begeleiding 
van het secundaire netwerk van sociale 
zekerheid’ (2007-2008)

GLENN VANCAUWENBERGHE

Opleiding: Licentiaat in de Sociologie 
(K.U.Leuven, 2006), Master in het 
Management voor Overheids organi-
saties (UGent, 2007)

Datum in dienst: 1 september 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: IWT-project ‘SPATIALIST-
Spatial Data Infrastructure and Public 
Sector Innovation’ (2007-2011)

JAN VAN DAMME

Opleiding: Licentiaat Germaanse Talen 
(1995, K.U.Leuven), Aanvullende oplei-
ding American Studies (1996, University 
of Utah en K.U.Leuven), aanvullende 
opleiding Internationale Betrekkingen 
(1997, K.U.Leuven), Master in het over-
heidsmanagement en -beleid (2006, 
K.U.Leuven)

Datum in dienst: 4 april 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Interactief beleid van de 
Vlaamse overheid: optimalisering van 

participatie aan verschillende types van interactief beleid’ (SBOV, 
2007-2011)

WOUTER VANDENABEELE

Opleiding: Licentiaat in de Politieke 
Wetenschappen (K.U.Leuven, 2000)

Datum in dienst: 1 oktober 2000

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoeksdomein: Human Resource 
Management in de overheid, ethiek. 
Zijn onderzoek concentreerde zich on-
dermeer op de aantrekkelijkheid van de 
overheid als werkgever, het gebruik van 
ken- en stuurgetallen in het personeels-
beleid, strategisch HRM en Public 
Service Motivation in Vlaanderen. 
Momenteel werkt hij aan een doctoraat 
over ‘Public Service Motivation’ in het 
kader van een FWO-project.

PROF. DR. WOUTER VAN DOOREN

Opleiding: Doctor in de Sociale Weten-
schappen (K.U.Leuven, 2006), Licen-
tiaat in de Politieke Wetenschappen 
(K.U.Leuven, 1999)

Doctoraat: ‘Performance Measurement 
in the Public Sector’ (2005, promotor: 

Geert Bouckaert)

Datum in dienst: 1 januari 2000

Functie: postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Weten-
schap pelijk Onderzoek Vlaanderen 

Andere functie: sinds september 2007: docent bestuurskunde 
(Universiteit Antwerpen)

Onderzoeksdomein: Subsidiëring, financiering en monitoring van 
lokale besturen, prestatiemeting in de publieke sector

Staf



96

SANDER VAN GARSSE

Opleiding: Licentiaat Arbeids- en 
Organisatiepsychologie (K.U.Leuven, 
2003), Gediplomeerde in de Aanvullende 
Studies Beleidseconomie (K.U.Leuven, 
2005), Graduaat boekhouden (CVO 
Leuven, 2006)

Datum in dienst: 15 september 2005

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Contractmanagement in 
de overheidssector. Case: de sociale 
zekerheid in België’ (2005-2006), 
‘Publiek-private samenwerkingsvormen: 

aansturing en evaluatie van specifieke samenwerkingsverbanden 
door Vlaamse en lokale overheden’ (SBOV, 2007-2011)

ANITA VAN GILS

Opleiding: Handelsingenieur (K.U.Leuven, 
1982)

Datum in dienst: 1 maart 1998

Functie: Organisatorische en admini-
stratieve ondersteuning

Vroegere functies: informatieanalist en 
gegevensbeheerder Vlaams Brabant 
Informatica Centrum (1985-1995), staf-
medewerker OEVER (Overleg Ethisch 
Vermogensbeheer, 1995-1998)

KATHLEEN VANMULLEM

Opleiding:: Licentiaat in de Politieke 
Wetenschappen (U.Gent, 2003), Master 
in Management voor Overheidsorga-
nisaties (U.Gent, 2004)

Datum in dienst: 15 oktober 2004

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoeksdomein: Leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, ‘Wetenschappelijke 
ondersteuning van het HRM-beleid, 
m.b.t. instroom, doorstroom, uitstroom 
van overheidspersoneel’ (SBOV, 
2004-2006), ‘Vergrijzing van het over-

heidspersoneel: een macro-, meso- en microperspectief’ (SBOV, 
2007-2011)

ANNELIES VANPARIJS

Opleiding: Graduaat Communicatie-
management

Datum in dienst: 15 november 2001

Functie: secretariaat Steunpunt 
Bestuur  lijke Organisatie Vlaanderen

Vorige functies: BIAC (1997-1998), 
KBC Bank (1998-2001)

 

STEVEN VAN ROOSBROEK

Opleiding: Licentiaat in de Politieke 
Wetenschappen (K.U.Leuven, 2004), 
Gedi plomeerde in de Aanvullende 
Studies Bedrijfseconomie (K.U.Leuven, 
2006)

Datum in dienst: 1 januari 2005

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Ontwerp van een tevre-
denheids- en een vertrouwensbarome-
ter’ (SBOV, 2005), ‘Kwaliteit en vertrou-
wen in de Vlaamse overheid’ (SBOV, 
2006), ‘Werken aan de Overheid: de 

mening van de burger’ (2005-2006), ‘Kwaliteit, tevredenheid en ver-
trouwen in de publieke sector: kwaliteit en innovatie in de Vlaamse 
lokale besturen’ (SBOV, 2007-2011)

PROF. DR. KOEN VERHOEST

Opleiding: Doctor in de Sociale 
Wetenschappen (K.U.Leuven, 2002), 
Licentiaat in de Politieke Wetenschappen 
(Universiteit Gent), Gediplomeerd in 
GAS in Economische Wetenschappen 
(K.U.Leuven), EMPA (K.U.Leuven - 
‘Hochschule für Verwaltungs wissen-
schaften Speyer’)

Functie: Docent Faculteit Sociale 
Wetenschappen voor vakken inzake 
sturing, coördinatie, organisatie en go-
vernance, coördinatie projecten betref-
fende bestuurlijke relaties & organisatie

Onderzoeksdomein: Verzelfstandiging, contractmanagement en re-
sultaatssturing, marktwerking en liberalisering, coördinatie en sa-
menwerking

Staf
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INGE VERMEULEN

Datum in dienst: mei 2003

Opleiding: Informatica (Katholieke Hoge-
school Leuven, 2002)

Functie: Secretariaat, administratieve 
ondersteuning van de vorming en de 
verspreiding van publicaties

DR. BRAM VERSCHUERE

Opleiding: Doctor in de Sociale Weten-
schappen (K.U.Leuven, 2006), Licentiaat 
in de Politieke Wetenschappen (U.Gent, 
1999), EMPA (K.U.Leuven en University 
of Liverpool, 2000)

Periode in dienst: oktober 2000 - maart 
2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker, 
sinds april 2007: doctor assistent 
Hogeschool Gent 

Onderzoek: ‘Naar een optimale verhou-
ding tussen gemeente en OCMW’ 

(2001-2002), ‘Verzelfstandiging en sturing van overheidsorganisa-
ties’ (SBOV, 2001-2006)

Doctoraat: ‘Determinanten en consequenties van de structurering 
van publieke organisaties ‘(2006)

JORIS VOETS

Opleiding: Licentiaat in de Politieke 
Wetenschappen (K.U.Leuven, 1999), 
EMPA (K.U.Leuven, 2000)

Datum in dienst: december 2000 - no-
vember 2002 en vanaf april 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker, 
wetenschappelijke coördinatie Steun-
punt bestuurlijke organisatie Vlaanderen 
(2007-2011) 

Onderzoek: ‘Strategische planning bij 
OCMW’s’ (2001), ‘Beheersovereen-
komsten in de culturele sector’ (2002), 

‘Interorganisatorische relaties rond gebiedsgerichte beleidsproble-
matieken’ (SBOV Hogeschool Gent, 2002-2006). Joris bereidt een 
doctoraat voor betreffende ‘(het managen van) interbestuurlijke ver-
houdingen in multi-level beleidsarrangementen’.

KATRIEN WEETS

Opleiding: Licenciaat in de Politieke 
Wetenschappen (K.U.Leuven, 2007)

Datum in dienst: 15 juli 2007

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Effectiviteit van financiële 
innovaties in Vlaamse gemeenten en 
OCMW’s’ (SBOV, 2007-2011)

 

JEROEN WINDEY

Opleiding: Licentiaat in de Toege-
paste Economische Wetenschappen 
(K.U.Leuven, 2002), Licentiaat in de 
Politieke Wetenschappen (K.U.Leuven, 
2005).

Datum in dienst: september 2005

Functie: Wetenschappelijk medewerker

Onderzoek: ‘Contractmanagement 
binnen de sociale zekerheid in België’ 
(2005-2006), ‘De regionale steden en 
het gemeentedecreet: praktische uit-
voering beleids- en beheersopdrachten 

in het kader van effectieve dienstverlening’ (2006-2009)

 

AN WYNANTS

Opleiding: Licentiaat Germaanse Filo-
logie (K.U.Leuven, 1999), Human 
Resour ces Management (Ehsal 
Manage  ment School, 2003)

Datum in dienst: 17 september 2007

Functie: Trainer-consultant, verant-
woordelijke interne trainingen

Werkervaring: Trainer-consultant bij: 
MCR (Management consultant and 
Research), 3L (Life Long Learning) - 
K.U.Leuven, Management Research 
and Consulting (MCR), Atel Consulting

Staf
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Nawoord
door prof. dr. G. Bouckaert

Geert Bouckaert
Directeur Instituut voor de Overheid

vooral gespecialiseerd zijn in interdisciplinaire gebieden en die 
een kritische massa aan personele en financiële middelen weten 
aan te trekken,

•	 effectieve kennisuitwisseling,
•	 goed gecoördineerde onderzoeksprogramma’s en -prioriteiten 

op het vlak van investeringen, implementatie en evaluatie van 
deze programma’s, 

•	 de EOR breed openstellen voor de rest van de wereld.

Het is binnen deze context dat de European Science Foundation 
(ESF) kwaliteitscriteria begint op te stellen voor publicaties die uit-
eindelijk tot ‘rankings’ zullen leiden van onderzoeksvolumes en van 
kwaliteit van geleverd onderzoek, en dus van de onderzoeksequi-
pes zelf. Het is ook binnen deze context dat het nieuwe universitaire 
financieringsdecreet verwijst naar onderzoeksoutput (doctoraten en 
publicaties) als criteria om de sleutels voor de verdeling van de mid-
delen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) te bepalen. 

Binnen deze context moet er goed onderzoek worden gegaran-
deerd en moet er goede permanente en andere vorming worden 
gegeven. Omdat ‘rankings’, gezien het financiële belang, tot neven-
effecten kunnen leiden, in technische termen wordt van ‘gaming’ 
gesproken, zal er behoefte ontstaan aan audits, evaluaties en co-
des binnen dat wetenschappelijk onderzoek. 

De Nederlandse Gedragscode voor de Wetenschapsbeoefening 
(die reeds in werking trad in 2005) werd dan ook ontwikkeld en 
bevat vijf principes. Vooreerst moeten wetenschappelijke activitei-
ten geschieden met zorgvuldigheid. Toenemende prestatiedruk 
mag daaraan geen afbreuk doen. 
Vervolgens, een wetenschapsbeoefenaar is betrouwbaar in de uit-
voering van zijn onderzoek en het rapporteren daarover, en even-
zeer in de overdracht van zijn kennis in onderwijs en publicaties.
Verder moet gepresenteerde informatie controleerbaar zijn. Als on-
derzoeksresultaten openbaar worden gemaakt, blijkt duidelijk waar 
de gegevens en de conclusies op zijn gebaseerd, waaraan ze zijn 
ontleend en waar ze te controleren zijn. 
Onpartijdigheid is een vierde principe. Dit betekent dat het weten-
schappelijk belang het enige is, en dat men altijd bereid is zich daar-
voor te verantwoorden.
Ten slotte is er de onafhankelijkheid. Wetenschapbeoefenaars ver-
richten hun werk in academische vrijheid en in onafhankelijkheid. 
Voor zover beperkingen van die vrijheid onvermijdelijk zijn, worden 
zij zichtbaar gemaakt. 

Wetenschapsbeoefening binnen de sector van de bestuursweten-
schappen en de bestuurskunde, het overheidsmanagement en het 
overheidsbeleid, blijft een enorme spagaat opleveren. Enerzijds is er 
het fundamentele, internationale, en meestal Engelstalig verrichte, 
bestelde en gepubliceerde onderzoek. Anderzijds is er het toege-
paste, meer nationale, en in het Nederlands verrichte, bestelde en 
gepubliceerde onderzoek. 

Nawoord

“De overheid maakt door haar goede werking een positief 
verschil voor de ganse samenleving. Het Instituut voor de 
Overheid maakt door haar onderzoek, vorming en dienst-
verlening een positief verschil voor de ganse overheid”.

Sedert de OESO gesteld heeft dat een goed functionerende over-
heid bijdraagt tot de welvaart van een land, heeft de aandacht voor 
een zuinige, efficiënte en effectieve overheid een bijkomend argu-
ment gekregen. En sedert de Europese Lissabon-strategie is het 
ook een evidentie dat onderzoek en ontwikkeling cruciaal zijn voor 
onze welvaart.
Op die manier staat het onderzoek naar een goed functionerende 
overheid op het kruispunt van deze twee argumentaties. Het 
Instituut voor de Overheid staat met haar opdracht dan ook op dit 
kruispunt. 
Hiermee wordt de missie van het Instituut voor de Overheid eens te 
meer expliciet bevestigd:
“De overheid maakt door haar goede werking een positief verschil 
voor de ganse samenleving. Het Instituut voor de Overheid maakt 
door haar onderzoek, vorming en dienstverlening een positief ver-
schil voor de ganse overheid”.

In 2007 verscheen het Groenboek van de Europese Commissie 
over de EOR, de Europese Onderzoeksruimte (ERA, European 
Research Area) en de gevolgen hiervan voor het beleid, Europees, 
nationaal en deelstatelijk. 
Volgens de Commissie hebben de wetenschappelijke gemeen-
schap, de zakenwereld en de burgers behoefte aan een EOR met 
de volgende kenmerken:
•	 een adequate stroom van bekwame onderzoekers met een hoge 

mate van mobiliteit tussen instellingen, disciplines, sectoren en 
landen onderling,

•	 onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse,
•	 excellente onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met ef-

fectieve samenwerking en partnerschappen tussen de publieke 
en particuliere sector, zodat er onderzoeks- en innovatie-clusters 
ontstaan, inclusief virtuele onderzoeksgemeenschappen, die 
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Het Instituut voor de Overheid slaagt er in om deze spanning om te 
zetten in een troef. Het ‘nationale’ onderzoek trekt lessen en wordt 
gevoed door het ‘internationale’, en omgekeerd zal het ‘internatio-
nale’ empirisch onderbouwd worden door de ‘nationale’ praktijken.
 
In een Europese Unie met 23 officiële talen is het dus mogelijk om 
die Europese Onderzoeksruimte te bouwen en te ontwikkelen. Het 
Instituut voor de Overheid werkt hier bewust aan mee. Onze aan-
wezigheid binnen EGPA, COST, EUROMED, COBRA en MEPP be-
wijst dat die wisselwerking mogelijk is. En onze internationale be-
zoekers tonen aan dat Leuven een aantrekkelijke intellectuele site is 
voor wetenschapsbeoefening. In 2007 hebben onze bezoekers, 
onze publicaties en onze internationale databanken bewezen dat 
we in de goede richting werken van het Groenboek. 
Maar de nationale onderzoeksruimte is even belangrijk en blijft het 
tweede been waarop we moeten staan. Hierin is het tweede 
Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV II) dat in 2007 
opgestart is, cruciaal voor de nationale, maar nog veel meer voor de 
internationale ruimte. 

Ook wat ons onderwijs betreft zijn we er in geslaagd om een er-
kende masteropleiding te hebben. De accreditering geeft een kwa-
liteitslabel aan de wijze waarop we ons onderzoek vertalen in ons 
onderwijs, ook in ons Engelstalige MEPP. De onderzoeksruimte 
hangt dus ontegensprekelijk samen met de onderwijsruimte, natio-
naal en internationaal. 

Dit alles is maar mogelijk omdat onze medewerkers in onze missie 
geloven. Hierdoor wordt het werk op het Instituut voor de Overheid 
geen gewone job maar een opdracht om een verschil te maken: 
“De overheid maakt door haar goede werking een positief verschil 
voor de ganse samenleving. Het Instituut voor de Overheid maakt 
door haar onderzoek, vorming en dienstverlening een positief ver-
schil voor de ganse overheid”.

Dit is in 2007 met verve gebleken, zoals dit activiteitenverslag be-
wijst.
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Locatie

Bijkomende informatie

INSTITUUT VOOR DE OVERHEID:
Parkstraat 45 - bus 3609 - 3000 Leuven
Anneke Heylen en Inge Vermeulen
io@soc.kuleuven.be
Tel: 016 32 32 70 - Fax: 016 32 32 67
www.instituutvoordeoverheid.be

STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN: 
Parkstraat 45 - bus 3606 - 3000 Leuven
Annelies Vanparijs 
sbov@soc.kuleuven.be
Tel: 016 32 36 10 - Fax: 016 32 36 11
www.steunpuntbov.be 

EINDREDACTIE

Anita Van Gils, 
verantwoordelijke administratieve 
organisatie

Parkstraat 45 bus 3609 - 3000 Leuven

“Een efficiënte organisatie van gegevens in databanken 
kan veel werk besparen. Maar het beschikken over juiste 
en volledige gegevens is minstens even belangrijk.”

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
prof. dr. Geert Bouckaert
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Het Instituut voor de Overheid heeft als voornaamste doelstelling bij 
te dragen tot een verbetering van de beleidsvoering, het manage-
ment en de organisatie in de openbare sector door:
1. het verrichten van onderzoek naar de organisatie, de beleidsvoe-

ring en het management in de overheidssector en hieraan ver-
wante sectoren,

2. het inrichten van opleiding en recurrent onderwijs ten behoeve 
van ambtenaren en politici uit alle bestuursgeledingen,

3. het verlenen van diensten aan de gemeenschap onder de vorm 
van management-, organisatie- en beleidsadvies, 

4. het vervullen van een forum-functie tussen de overheid en de 
universiteit op het vlak van de beleidsvoering en het overheids-
management.

Het Instituut voor de Overheid past derhalve volledig in het beleid 
van de K.U.Leuven dat van de universitaire permanente vorming in 
het algemeen en ook van de permanente vorming gericht op de 
overheidssector een belangrijke prioriteit heeft gemaakt.

De overheid als specialiteit

Het Instituut voor de Overheid heeft als doelpubliek de overheids-
sector. Dit betekent dat zowel de diverse onderzoeksprojecten als 
de vormingscursussen inhoudelijke aspecten van management, be-
leid en bestuurskunde behandelen, toegespitst op de uniciteit van 
de overheidsector. 

Synergie tussen onderzoek, vorming en dienstverlening

Aangezien het Instituut voor de Overheid actief is op drie terreinen zijn-
de vorming, onderzoek en adviesverlening kan het Instituut voor de 
Overheid spreken met kennis van zaken vanuit de dagelijkse praktijk. 
Het Instituut voor de Overheid beschikt over een aantal vaste vor-
mingsmedewerkers en doet bijkomend beroep op gastsprekers die 

specialisten in de inhoudelijke vakdomeinen zijn. De medewerkers 
van het Instituut voor de Overheid, gespecialiseerd in onderzoek en 
adviesverlening, worden eveneens bij vorming, training en opleiding 
(VTO) betrokken, waardoor zij hun opgedane kennis van en ervaring 
met de overheid, aan de ambtenaren kunnen doorgeven.
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De overheid maakt een verschil voor de samenleving. 
Het Instituut voor de Overheid maakt een verschil voor de overheid.
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