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Gebruikte afkortingen 

 
 
AGO Agentschap voor Overheidspersoneel 
BBB Beter Bestuurlijk Beleid 
BVR Besluit van de Vlaamse Regering 
CAG College van ambtenaren-generaal 
IAVA Interne Audit van de Vlaamse Administratie 
HOOP Homogene Organisatie en Ontwikkelingsplannen 
PEP Personeelsplan 
PIP 
PLOEG 

Procesimplementatieproject 
Plannen, opvolgen, evalueren en gewaardeerd 
worden 

Kaderdecreet Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003  
MVG Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
VWI Vlaamse wetenschappelijke instelling 
P&O Personeel en Organisatie 
Raamstatuut Vlaams Personeelsstatuut 2006 - BVR van 13 ja-

nuari 2006 houdende vaststelling van de rechtspo-
sitie van het personeel van de diensten van de 
Vlaamse overheid 

Stambesluit VOI BVR van 30 juni 2000 houdende de regeling van de 
rechtspositie van het personeel van sommige VOI's 

VOI Vlaamse openbare instelling 
VPS 1993 Vlaams Personeelsstatuut 1993 - BVR van 24 no-

vember 1993 houdende organisatie van het MVG 
en de regeling van de rechtspositie van het perso-
neel 

VPS 2002 Vlaams Personeelsstatuut 2002 - BVR van 15 juli 
2002 houdende organisatie van het MVG en de 
regeling van de rechtspositie van het personeel 

PSWI 
 

Personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappe-
lijke instellingen – BVR van 28 januari 1997  

VTE Voltijdse eenheid 
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Bestuurlijke boodschap  

Het Rekenhof heeft de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid on-
derzocht.  
 
Al in de jaren negentig startte de Vlaamse overheid met een perso-
neelsbeleid op basis van personeelsplannen in plaats van personeels-
formaties. Een degelijk personeelsplan draagt ertoe bij dat de doelstel-
lingen en kerntaken van de overheidsentiteiten op een efficiënte en ef-
fectieve wijze worden gerealiseerd.  
 
Het beleid is echter onvoldoende consequent uitgewerkt en uitgevoerd, 
ondanks het inhuren van consultants. Zo gaf de Vlaamse Regering on-
voldoende duidelijk aan wat ze met personeelsplanning beoogt en heeft 
ze pas in 2009, drie jaar na de reorganisatie in het kader van BBB, een 
afzonderlijke procedure vastgelegd voor de vaststelling van de perso-
neelsplannen. De externe bewaking van de personeelsplannen van de 
overheidsentiteiten concentreert zich vooral in de rapporteringsplicht, 
maar die is nog onvoldoende geregeld. Het beleid verliest bovendien 
aan coherentie door de nog altijd geldende beslissing van 12 september 
2003, waarmee de Vlaamse Regering een status-quo in de tewerkstel-
ling bij de Vlaamse overheid betracht. Hierin slaagt zij echter niet. Sinds 
2004 is het aantal personeelsleden bij de Vlaamse overheid toegeno-
men met 10%.  
 
De personeelsplannen na BBB zijn maar traag tot stand gekomen en 
kwalitatief voldoen ze te weinig: minder dan de helft van de gefinaliseer-
de personeelsplannen waren gebaseerd op procesbeschrijvingen. Pro-
cesoptimalisatie, vooral vanuit het oogpunt van de efficiëntie, kwam te 
weinig aan bod.  
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Samenvatting 

 
Het Rekenhof heeft de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid on-
derzocht. Personeelsplanning is de voorbereiding, vormgeving en im-
plementatie van strategisch beleid rond de instroom, doorstroom en uit-
stroom van personeel, zodat een doeltreffende en doelmatige allocatie 
van arbeid tot stand wordt gebracht.  
 
 
Beleid tot 2004 
 
Het personeelsplanningsbeleid startte in 1993 met het HOOP-project, 
dat tegen 1997 leidde tot de opmaak van vooral procesplannen, maar 
weinig personeelsplannen. Daarop besloot de Vlaamse Regering in 
1999 verder beroep te doen op externe ondersteuning. In 1999 ver-
meldde de beleidsnota Ambtenarenzaken niet concreet wat de Vlaamse 
Regering met het instrument personeelsplanning precies wilde bereiken, 
maar verwees alleen naar vage begrippen zoals een efficiënte en effec-
tieve dienstverlening. Een uitstapregeling stimuleerde vervolgens de 
leidinggevenden om proces- en personeelsplannen op te stellen. Deze 
plannen werden voor hen ook een generieke doelstelling. In 2000 voer-
de de Vlaamse Regering de voorrang van personeelsplannen op perso-
neelsformaties in het VPS en het PSWI in. Eind 2001 stelde de Vlaamse 
Regering echter vast dat de goedgekeurde personeelsplannen leidden 
tot een stijging van de personeelsbezetting en -kosten. Daarom besliste 
zij hiervoor geen bijkomende kredieten meer te verstrekken. Van 1999 
tot 2002 keurde de Vlaamse Regering vier reeksen van projecten van 
procesimplementatie en personeelsplanning goed, die het MVG met de 
hulp van een externe deskundige uitvoerde. De totale kosten van exter-
ne begeleiding stegen tot ruim 7 miljoen EUR. Het MVG, de VOI’s en de 
VWI’s startten ook projecten in eigen beheer. Ondanks de intensieve 
expertenbegeleiding en een degelijke methodologie, bleven de perso-
neelsplannen leiden tot een stijging van de personeelsbezetting. Een 
belangrijke reden daarvoor was het gebrek aan draagvlak bij de leidend 
ambtenaren om een degelijk proces- en personeelsplan op te stellen. De 
processen werden dan ook onvoldoende geoptimaliseerd. De Vlaamse 
Regering besliste daarom op 12 september 2003 tot een status-quo in 
de tewerkstelling bij de Vlaamse overheid (geen snoei, geen groei).  
 
 
Beleid 2004-2009 
 
De beleidsdocumenten Bestuurszaken 2004-2009 formuleren evenmin 
concreet waartoe proces- en personeelsplanning moeten leiden. Sinds 
het project BBB stuurt de Vlaamse Regering de leidend ambtenaren 
voor haar HRM-beleid aan met een managementcode, een raamstatuut 
en beheers- en managementovereenkomsten. 
• De managementcode van 1 juli 2005 verplichtte elke entiteit haar 

structuur, taken, processen, functies en competenties in een proces- 
en personeelsplan af te stemmen op haar opdracht en bevatte daar-
voor mogelijke meetfactoren en afspraken. Deze code is een degelijk 
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beheersinstrument, maar had lange tijd onvoldoende draagvlak. Dit 
verbeterde na publicatie van de Leidraad Interne Contro-
le/Organisatiebeheersing in januari 2008. 

• Ook het raamstatuut verplicht de entiteiten een procesgebaseerd 
personeelsplan op te maken. Het beperkt een personeelsplan echter 
tot een personeelsbehoeftenplan. 

• Beheersovereenkomsten en managementovereenkomsten (of 
PLOEG-jaarplanningen) zouden de elementen moeten bevatten voor 
de opmaak en procedure van de personeelsbehoeftenplannen. Ma-
nagementovereenkomsten zijn evenwel nog schaars. 

 
Interne beheersing, procedures, toezicht, een degelijke rapportering en  
evaluatie moeten garanderen dat de entiteiten na BBB procesgebaseer-
de personeelsplannen opstellen en uitvoeren, die effectief leiden tot een 
optimale afstemming van de organisatie op de opdrachten.  
• De entiteiten zijn verantwoordelijk voor de interne beheersing van 

hun bedrijfsprocessen en activiteiten. De managementcode heeft het 
dan ook aan hen overgelaten de kwaliteit en uitvoering van hun per-
soneelsplan op te volgen.  

• De Vlaamse Regering heeft niet voorzien in een controle op de juist-
heid van de opstartpersoneelsplannen. Pas in april 2009 heeft zij een 
afzonderlijke procedure vastgelegd voor de procesgebaseerde per-
soneelsplannen. De inmiddels goedgekeurde plannen steunen zo-
doende op een weinig transparante procedurele regeling.  

• Pas op 24 april 2009 heeft de Vlaamse Regering een toezicht door 
de Inspectie van Financiën of gemachtigde van Financiën geregeld 
op budgetneutrale personeelsplannen die uitvoerbaar zijn binnen de 
bestaande weddekredieten. 

• De kwartaalrapportering over loonkosten en personeelseffectieven 
legt geen verbanden met het personeelsplan en de mate van af-
stemming van processen, functies en competenties op de opdrachten 
van de entiteit. Bovendien leven de entiteiten deze rapporteringsver-
plichting nauwelijks na. De geplande integratie van de rapportering 
over personeelsplanning in de cyclus van beheersovereenkomsten, 
ondernemingsplannen en jaarrapporten staat nog niet op punt, mede 
bij gebrek aan goedgekeurde gemeenschappelijke rapporteringsfor-
maten met eenduidige kengetallen. Ten slotte heeft de Vlaamse Re-
gering de rapportering over de uitvoering van de managementover-
eenkomsten, noch de rapportering over de PLOEG-jaarplanning ge-
regeld.  

• Het kaderdecreet gelast de Vlaamse Regering jaarlijks de uitvoering 
van de beheersovereenkomsten te evalueren op grond van de jaar-
rapporten. De eerste jaarrapporten werden verwacht tegen 31 maart 
2009. 

 
De status-quobeslissing van de Vlaamse Regering uit 2003 heeft door 
de vastlegging van uitgangspunten voor de personeelsplanning recht-
streeks ingegrepen op de wijze waarop entiteiten hun personeelsbe-
hoeften kunnen bepalen. Ze is niet coherent met een inhoudelijk onder-
bouwde personeelsplanning op grond waarvan meer of minder tewerk-

Stuk 37 (2009-2010) – Nr. 16

V L A A M S  P A R L E M E N T



stelling verantwoord kan zijn. Lineaire maatregelen dienen te worden 
vermeden, maar er is wel nood aan meer samenwerking tussen de enti-
teiten en aan analyse van de proces- en personeelsplannen op het ni-
veau van de Vlaamse overheid. 
 
Alle entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen voor de opmaak van 
hun proces- en personeelplan om begeleiding door het AGO vragen. Het 
AGO huurt aanvullende expertise en capaciteit extern in om het gebrek 
aan interne capaciteit op te vangen, 
 
 
Personeelsplannen 
 
Het Rekenhof heeft in 2008 bij 62 entiteiten de personeelsplannen op-
gevraagd. Alle bevraagde entiteiten beschikten over een opstartplan en 
eind juli 2008 hadden 38 entiteiten (61%) ook een goedgekeurd perso-
neelsplan. Elf entiteiten (18%) waren nog bezig met de opmaak ervan. 
 
Alle niet-budgetneutrale personeelsplannen hebben de procedure van 
administratieve en begrotingscontrole gevolgd. Ruim een derde van de 
budgetneutrale personeelsplannen heeft onnodige procedurestappen 
doorlopen. Dit kan verklaard worden door het onvoldoende transparant 
karakter van de procedure.  
 
Het Rekenhof heeft de 38 personeelsplannen getoetst aan een aantal 
kwaliteitscriteria. De plannen bleken sterk te verschillen in omvang en 
vorm. Minder dan de helft bevatte voldoende inhoudelijke informatie.  
 
Slechts vijftien personeelsplannen (39%) waren volledig gebaseerd op 
procesbeschrijvingen en maar elf ervan (29%) gaven uitleg over het ver-
band tussen de processen en het gewenste personeel.  
 
De entiteiten deden maar beperkt aan procesoptimalisatie en concen-
treerden zich meer op een verhoging van de kwaliteit van enkele pro-
cessen dan op de efficiëntie. Daardoor leidde de proceshertekening 
meestal tot een behoefte aan bijkomend personeel. Slechts vier herte-
kende procesplannen leidden tot een personeelsvermindering. De sta-
tus-quobeslissing van de Vlaamse Regering verklaart grotendeels de 
beperkte procesoptimalisatie.  
 
Een verband tussen processen, vereist personeel en doelstellingen ont-
breekt in 80% van de personeelsplannen. Ook een expliciete lange-
termijnvisie ontbreekt doorgaans.  
 
De meeste personeelsplannen bevatten geen grondige analyse van de 
kloof tussen de bestaande personeelsbezetting en de werkelijke perso-
neelsbehoeften. Ze bevatten evenmin een uitgewerkt implementatieplan. 
Wel bieden bijna alle plannen een kwantitatief overzicht van de be-
staande en voorziene VTE’s. Ook vermelden de meeste de kostprijs van 
de gewenste wijzigingen. Zij delen de functies meestal in volgens rang 
of niveau, wat weinig informatie biedt over de functie-inhoud, en gebrui-
ken op één na niet de functiefamilies van de Vlaamse overheid.  
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Slechts een ruime helft van de personeelsplannen werd intern degelijk 
gecommuniceerd.  
 
Zes entiteiten (16%) deden een beroep op externe consultancy voor de 
opmaak van hun personeelsplan, voornamelijk wegens gebrek aan in-
terne knowhow. De entiteiten konden nochtans sinds 1999 ervaring op-
bouwen met procesgebaseerde personeelsplannen. Zij kunnen ook het 
AGO om advies en begeleiding vragen, wat de kostprijs doet dalen.  
 
 
Algemene conclusie 
 
Ondanks zijn historiek van meer dan tien jaar en de inhuring van externe 
consultants, is het personeelsplanningsbeleid onvoldoende consequent 
uitgewerkt en uitgevoerd. Ook is het beleid niet coherent door de status-
quo-beslissing van 2003 en zijn de garanties op uitvoering ervan niet 
sluitend. De personeelsplannen zijn sinds de BBB-reorganisatie maar 
traag tot stand gekomen. De kwaliteit van deze plannen is bovendien in 
sterke mate vatbaar voor verbetering. De inspanningen inzake perso-
neelsplanning en vereenvoudiging van processen hebben voor gans de 
Vlaamse overheid in de praktijk te weinig geleid tot een hefboom om 
eenzelfde takenpakket met minder ambtenaren uit te voeren. 
 
 
Antwoord van de minister 
 
De minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toe-
risme en Vlaamse Rand antwoordde dat de aanbevelingen van het Re-
kenhof zullen meegenomen worden in de beleidsnota Bestuurszaken en 
in het vervolgtraject inzake personeelsplanning.  
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Inleiding 

 
Personeelsplanning binnen de Vlaamse overheid 
 
De vroegere personeelsformaties legden het aantal permanente betrek-
kingen vast per niveau en per rang en werden meestal goedgekeurd 
door de Vlaamse Regering. Personeelsformaties vormden een strikt 
budgettair kader, waarbuiten aanwervingen voor permanente taken in 
principe uitgesloten waren. Zij gaven de werkelijke personeelsbehoeften 
echter niet realistisch weer. Zo bevatten zij niet het aantal permanente 
contractuelen. Ook ging aan het opstellen of wijzigen ervan in principe 
geen procesanalyse vooraf. Meestal werd uitgegaan van het bestaande 
kader, met toevoeging of schrapping van betrekkingen naargelang er 
opdrachten bijkwamen of verdwenen. De personeelsbehoefte vermeldde 
bovendien alleen graden, hoewel verschillende betrekkingen in eenzelf-
de graad een zeer verschillende functie-inhoud kunnen hebben. Doordat 
de Vlaamse Regering de meeste personeelsformaties moest goedkeu-
ren, hadden zij een vrij statisch karakter, dat niet toeliet soepel in te spe-
len op een veranderd takenpakket of ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
Dat noopte tot oplossingen als het aanwerven van contractuelen voor 
permanente taken. Contractuele functies kwamen immers niet voor in de 
personeelsformatie.  
 
De Vlaamse overheid verving daarom de vroegere personeelsformaties 
door personeelsplannen. Een besluit van 8 september 2000 voerde 
daartoe de voorrang van goedgekeurde personeelsplannen op de per-
soneelsformatie in het VPS 1993 in.  
 
HRM-literatuur omschrijft personeelsplanning als: het voorbereiden, 
vormgeven en implementeren van strategisch beleid rond de instroom, 
doorstroom en uitstroom van personeel, zodat een doeltreffende en 
doelmatige allocatie van arbeid tot stand wordt gebracht(1). Een perso-
neelsplan stelt vast hoeveel en welke mensen een organisatie nodig 
heeft om haar doelstellingen te bereiken. Het bevat ook een plan om de 
kloof tussen de bestaande en de gewenste personeelsbezetting te over-
bruggen. Dat impliceert inzicht in de huidige en toekomstige perso-
neelsbeschikbaarheid, zowel in de organisatie zelf als op de arbeids-
markt. Een personeelsplan mag dus niet beperkt zijn tot een perso-
neelsbehoeftenplan, maar moet ook een link bevatten naar andere 
HRM-instrumenten, zoals werving en selectie, interne mobiliteit, oplei-
ding, beloning of competentiemanagement.  
 
Een degelijk personeelsplan is een belangrijk beheersinstrument voor 
een organisatie. Het draagt er immers toe bij de doelstellingen en kern-
taken op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Het bevat in 
principe een objectieve analyse van de personeelsbehoeften, die even-
tuele noden aan bijkomend personeel beter kan onderbouwen.  
 
 
 
1  Definitie in EVERS en VERHOEVEN, Human Resources Planning, een integrale 

benadering van personeelsplanning, Kluwer, 1999, p.15. 
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Volgens de tussentijdse conclusies van 8 december 2008 van de Com-
missie Efficiënte en Effectieve Overheid moet het mogelijk zijn binnen 
het streven naar hogere efficiëntie en effectiviteit, een zelfde takenpak-
ket met minder mensen en middelen uit te voeren, of een hoger taken-
pakket met dezelfde mensen en middelen. Modern personeelsbeleid is 
een hefboom voor kostenbeheersing. In de toekomst zal de toenemende 
vergrijzing leiden tot een grote uitstroom van ambtenaren. Deze hoge 
natuurlijke uitstroom wordt daarbij vaak gezien als een kans om door 
middel van weldoordachte personeelsplanning gericht een aantal her-
schikkingen in de personeelsbestanden door te voeren. 
  
 
Bestuurlijke omkadering 
 
Het departement Bestuurszaken voert de beleidsvoorbereiding en  
-evaluatie (inclusief de regelgeving) van de personeelsplanning uit. Alle 
entiteiten kunnen voor het opstellen van hun personeelsplan advies en 
begeleiding vragen aan het Agentschap voor Overheidspersoneel 
(AGO), dat deel uitmaakt van het beleidsdomein Bestuurszaken.  
 
De opstelling en uitvoering van het personeelsplan zijn bevoegdheden 
van de leidend ambtenaar van een entiteit. Zij vallen onder de (politieke) 
verantwoordelijkheid van de functioneel bevoegde minister.  
 
 
Onderzoek van het Rekenhof 
 
Het Rekenhof heeft de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid on-
derzocht. Het wilde volgende onderzoeksvragen beantwoorden:  
(1) Is het beleid van de Vlaamse Regering inzake personeelsplanning 

degelijk en garandeert de Vlaamse Regering de correcte uitvoe-
ring van dat beleid?  

(2)  Voldoen de personeelsplannen van de verschillende entiteiten op 
procedureel en kwalitatief vlak?  

 
Het onderzoek steunde op interviews en de analyse van het raamsta-
tuut, de managementcode en beleidsdocumenten, voornamelijk de be-
slissingen van de Vlaamse Regering. Het onderzoek van de perso-
neelsplannen richtte zich op de personeelsplannen van de departemen-
ten en agentschappen die ressorteren onder het raamstatuut, met uit-
zondering van de strategische adviesraden en de administratieve dien-
sten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs. In totaal ging het 
om 62 entiteiten. Een lijst van deze entiteiten bevindt zich in de bijlage. 
 
Voor de opvraging van de personeelsplannen bij de verschillende enti-
teiten sloot het Rekenhof zich aan bij de algemene bevraging die het 
departement Bestuurszaken begin februari 2008 bij de diensten van de 
Vlaamse overheid organiseerde. Ook IAVA, die een onderzoek uitvoer-
de naar de werking van de managementondersteunende diensten, sloot 
zich aan bij deze algemene bevraging. Zo bleven de administratieve 
lasten voor de entiteiten tot een minimum beperkt. 
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Het Rekenhof kondigde zijn onderzoek op 29 januari 2008 aan bij de 
Vlaamse minister van Bestuurszaken, de secretaris-generaal van het 
departement Bestuurszaken, de administrateur-generaal van het AGO 
en de voorzitter van het CAG. Op 2 juni 2009 bezorgde het Rekenhof 
zijn voorlopige onderzoeksresultaten aan het departement Bestuursza-
ken en aan het AGO in een voorontwerp van verslag. Het departement 
Bestuurszaken en het AGO reageerden respectievelijk op 2 en 13 juli 
2009. Hun reacties werden verwerkt in het ontwerpverslag dat op 18 
augustus 2009 werd verstuurd naar de Vlaamse minister van Bestuurs-
zaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. 
De minister antwoordde op 30 september 2009. Zijn antwoord is opge-
nomen in bijlage.   
 
Het verslag vangt in hoofdstuk één aan met een evaluatie van het beleid 
tot 2004. Vervolgens evalueert hoofdstuk twee het beleid 2004-2009. 
Hoofdstuk twee beantwoordt ook de vraag naar de uitvoeringsgaranties. 
Hoofdstuk drie beoordeelt de personeelsplannen. Het verslag sluit af 
met conclusies, aanbevelingen en het antwoord van de minister. 
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1 Beleid tot 2004 

1.1 HOOP-project 

Begin de jaren ‘90 wilde de Vlaamse Regering het overheidsmanage-
ment moderniseren en versterken(2). Behalve structuurveranderingen in 
het MVG wilde de Vlaamse Regering ook een cultuurwijziging. Het Char-
ter van de Vlaamse Gemeenschap verwoordde de ankerpunten van de 
nieuwe cultuur. Het beklemtoonde o.a. het belang van de juiste mens op 
de juiste plaats en de doelmatige aanwending van de middelen.  
 
In het kader van deze modernisering startte de Vlaamse Regering het 
HOOP-project. Dat project had de ambitie de doelstellingen van het mi-
nisterie door te lichten en de nodige processen, structuur, informatise-
ring en personeelsbezetting te bepalen om die doelstellingen te berei-
ken. Met dat project wou de Vlaamse Regering dus een integrale orga-
nisatieontwikkeling in het MVG op gang trekken door een analyse te 
maken van alle aspecten.  
 
Het HOOP-project vond plaats van 1993 tot 1997 onder begeleiding van 
een externe consultant. Na afloop bleek dat het MVG vooral had ge-
werkt aan procesplannen en dat het maar weinig personeelsplannen 
had opgemaakt. De Vlaamse Regering besloot dat voor personeels-
planning nood was aan een uniforme aanpak en systematiek. Ook reali-
seerde het HOOP-project inzake personeelsplanning te weinig kennis-
overdracht van de externe consultant aan het MVG. Externe ondersteu-
ning bleef dus nodig. 
 
Op 25 juli 1997 besliste de Vlaamse Regering een bestek uit te schrijven 
voor de inschakeling van een externe deskundige voor de begeleiding 
van het MVG bij de verdere uitvoering van de procesplannen (PIP) en 
de opmaak en ingebruikneming van de personeelsplannen (PEP). De 
Vlaamse Regering sloot de overeenkomst met de externe deskundige 
op 31 maart 1999 voor de duur van een jaar. De kostprijs steunde op de 
gemiddelde dagtarieven en de effectieve tijdsbesteding van de externe 
deskundige. Voor elk van de twee luiken voorzag de begroting in een 
maximumbedrag van 1.115.520 EUR.  

1.2 Beleid vanaf 1999 

De beleidsnota Ambtenarenzaken 1999-2004 formuleerde vier strategi-
sche doelstellingen voor het personeelsbeleid van de Vlaamse Rege-
ring: flexibele organisatievormen, evenwicht tussen organisatie en mens, 
permanente ontplooiing en de juiste mens op de juiste plaats. Deze 

 
 
 
2  In het algemeen was deze modernisering geïnspireerd door de leer van het New 

Public Management. Dat staat voor meer verantwoordelijkheid voor het topmana-
gement, resultaatgerichtheid, duidelijke prestatienormen, minder bureaucratie, 
meer concurrentie, discipline en zuinigheid bij het gebruik van publieke middelen en 
het gebruik van managementtechnieken uit de privé-sector.  
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laatste doelstelling houdt in dat de hele organisatie zich permanent moet 
afvragen of nog de juiste taken gedaan worden en of die goed en door 
de best gekwalificeerde persoon gedaan worden. De beleidsnota ver-
meldt proces- en personeelsplanning als instrumenten om deze doelstel-
ling te bereiken. Volgens haar staat de kwaliteit van de dienstverlening 
voorop bij proces- en personeelsplanning. De beleidsnota bepaalt ook 
dat de eerste finaliteit van proces- en personeelsplanning de efficiëntie 
en effectiviteit van de dienstverlening is op maatschappelijk relevante 
terreinen van het overheidsoptreden(3). 
 
De BVR’s van 5 oktober 1999 en 7 juli 2000 betreffende de toekenning 
van een verlof voorafgaand aan de pensionering, hebben het MVG, de 
Vlaamse wetenschappelijke instellingen en een aantal VOI’s gestimu-
leerd een personeelsplan op te stellen. Entiteiten die over een goedge-
keurd personeelsplan beschikten, hadden de mogelijkheid 56-59-jarige 
personeelsleden gebruik te laten maken van een eenmalige uitstaprege-
ling. Na de goedkeuring van het personeelsplan, moest de betrokken 
entiteit ook een begeleidingsplan opmaken, dat de reële uitstapmoge-
lijkheden en de uitvoeringsmodaliteiten regelde. Het ging immers niet 
om een recht op uitstap, maar om een gunstmaatregel die rekening hield 
met de dienstnoodwendigheden. Als een entiteit op 31 december 2002 
echter geen goedgekeurd personeelsplan had, werd de uitstapregeling 
op 1 januari 2003 een recht voor de ambtenaren van rang A1 en lager, 
ook bij kritiek personeelstekort.  
 
Deze regeling stimuleerde de leidinggevenden extra om werk te maken 
van hun proces- en personeelsplan. Intussen voegden de BVR’s van 8 
september 2000 en 14 december 2001 de voorrang van personeels-
plannen op personeelsformaties respectievelijk in het VPS en in het 
PSWI in(4). Ook werden het gevalideerde en goedgekeurde proces- en 
personeelsplan als generieke doelstelling ingevoerd voor alle leidend 
ambtenaren van het MVG, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
(VWI’s) en de VOI’s(5). 
 
Het MVG stelde haar personeelsplannen op volgens de methodologie 
van de PIP/PEP-richtlijn van 22 juni 1999, die de externe deskundige 
had uitgewerkt. De methodologie van de PIP/PEP-richtlijn bestond uit 
een analyse van het procesverloop en de personeelsbezetting in een 
entiteit (as is), een beschrijving van het optimale proces en het vereiste 
personeel daarvoor (to be) en, ten slotte, een beschrijving van de kloof 
tussen as is en to be met een migratieplan om deze kloof te overbrug-
gen. De VOI’s waren niet verplicht deze methodologie te volgen. 
 
 
 
3  Zie ook VR/2001/0202/DOC 0092. 
4  Het BVR van 19 november 2004 paste het Stambesluit VOI aan. Het definieerde 

een personeelsformatie als een personeelsplan bestaande uit een overzicht van al-
le personeelsleden die de instelling nodig heeft om haar doelstellingen te bereiken.  

5  De leidend ambtenaren worden geëvalueerd op grond van het PLOEG-systeem 
(plannen, leiding geven en opvolgen, evalueren en gewaardeerd worden). Het 
planningsdocument voor de leidend ambtenaren bevat behalve specifieke doelstel-
lingen ook generieke doelstellingen, die gelden voor elke leidend ambtenaar en bij-
dragen tot de realisatie van het horizontaal of entiteitsoverschrijdend beleid. 
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De goedkeuringsprocedure voor een personeelsplan omvatte de princi-
piële beslissing door de functioneel bevoegde minister en de minister 
bevoegd voor Ambtenarenzaken, het advies van de Inspectie van Fi-
nanciën of de gemachtigde van Financiën, eventueel het akkoord van de 
minister bevoegd voor Begroting(6) en overleg met de representatieve 
vakbonden in het bevoegde overlegcomité(7). Nadien konden de functi-
oneel bevoegde minister en de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken 
het personeelsplan definitief goedkeuren. 
 
Eind 2001 evalueerde de Vlaamse Regering de personeelseffectieven 
en personeelskosten in de diensten van de Vlaamse Regering(8). Ze 
stelde vast dat de goedgekeurde personeelsplannen (hoofdzakelijk 
MVG) leidden tot een stijging van de personeelseffectieven met 11,13% 
en een stijging van de personeelskosten met 20%. Geëxtrapoleerd naar 
het geheel van de diensten van de Vlaamse Regering, zou dit neerko-
men op een stijging van het personeelseffectief met 1.155 VTE en een 
stijging van de totale weddelast met 84 miljoen EUR.  
 
De Vlaamse Regering achtte dat niet wenselijk en zowel budgettair als 
maatschappelijk onhaalbaar. Daarom besliste zij op 16 november 2001 
dat het instrument proces- en personeelsplan verder moest worden toe-
gepast, maar dat zij voor deze plannen geen bijkomende kredieten ter 
beschikking zou stellen. Het MVG moest de proces- en personeelsplan-
nen uitvoeren met de toegekende weddekredieten. De Vlaamse Rege-
ring voorzag wel in een uitzondering: zij zou bijkomende weddekredieten 
toekennen aan dringende en maatschappelijk relevante projecten waar-
bij compensatie op beleidskredieten werd aangeboden. 
 
Intussen kregen de entiteiten de mogelijkheid een personeelsplan huidi-
ge situatie op te stellen in afwachting van een procesgebaseerd perso-
neelsplan. Dat diende te bestaan uit de bezetting en de vacatures voor 
de permanente en tijdelijke functies op 1 december 2001.  
 
Van 1999 tot 2002 heeft de Vlaamse Regering de opstart goedgekeurd 
van vier projectreeksen die het MVG met de hulp van de externe des-
kundige zou uitvoeren. De overeenkomst met de externe deskundige 
kon voor projecten van procesimplementatie eenmaal verlengd worden 
en voor projecten van personeelsplanning driemaal. De Vlaamse Rege-
ring maakte maximaal gebruik van de mogelijkheid tot verlenging. Ook 
was het totale voorziene krediet (1.115.520 EUR per luik) elk jaar uitge-
put.  
 
Een van de opdrachten die de Vlaamse Regering de externe deskundi-
ge in 2001 gaf, was de uitwerking van een vereenvoudigde, gebruiks-

 
 
 
6  De goedkeuring van het personeelsplan impliceert immers de beschikbaarheid van 

de vereiste uitvoeringskredieten. 
7  Deze procedurestap is een verplichting ingevolge het syndicaal statuut (zie artikel 

11 van de wet van 19 december 1974). 
8  MVG en VWI’s. 
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vriendelijke PIP/PEP-methodologie. De leidend ambtenaren vonden de 
opgelegde methodologie immers tijdrovend en te strak. Zij hadden nood 
aan meer maatwerk. Ook de goedkeuringsprocedure ervoeren zij als log 
en tijdrovend. Om die te versnellen gelastte de Vlaamse Regering voor 
elk goed te keuren personeelsplan een managementsamenvatting op te 
maken. 
 
Ter voorbereiding van de reorganisatie van de Vlaamse overheid in het 
kader van BBB rezen verschillende vragen naar bijkomende ondersteu-
ning bij de opstelling van de personeelsplannen(9). Hiervoor gaf de 
Vlaamse Regering de externe deskundige een aanvullende opdracht 
van 383.367 EUR. De totale kostprijs voor de advisering en begeleiding 
door de externe deskundige bedroeg aldus 7.076.487 EUR. Daarbuiten 
startten het MVG, de VOI’s en de VWI’s ook projecten in eigen beheer 
op, al dan niet met de hulp van een externe consultant.  
 
In 2003 stelde de Vlaamse Regering vast dat de draagwijdte van haar 
beslissing van 16 november 2001 werd uitgehold. Alle voorstellen voor 
personeelsaangroei steunden immers op maatschappelijk relevante en 
dringende projecten en de personeelseffectieven en -kosten van het 
MVG bleven stijgen. Uit de beleidsrapporten P&O, beleidsbrieven Amb-
tenarenzaken en beslissingen van de Vlaamse Regering blijkt dat er te 
weinig draagvlak bij de leidend ambtenaren bestond om een degelijk 
proces- en personeelsplan op te stellen. In het algemeen waren de lei-
dend ambtenaren te eenzijdig gericht op meer personeel en beschouw-
den zij de PIP/PEP-oefening in eerste instantie als een middel om een 
personeelstoename te motiveren. Zij optimaliseerden de processen on-
voldoende en speelden te weinig in op deregulering, afbouw van op-
drachten, vereenvoudiging van procedures, informatisering en e-
government.  
 
De Vlaamse Regering besliste dan ook op 12 september 2003 geen 
toestemming te geven voor bijkomende personeelskredieten en geen 
bijkomend personeel meer toe te staan(10). Deze beslissing impliceerde 
geen snoei in de tewerkstelling bij de Vlaamse overheid (vertrekkers 
mochten vervangen worden), maar ook geen groei. Ze is echter niet 
coherent met een inhoudelijk onderbouwde personeelsplanning op 
grond waarvan in bepaalde entiteiten bijkomende wervingen en in ande-
re entiteiten een afbouw van de tewerkstelling gerechtvaardigd kunnen 
zijn.  
 
Om haar beslissing te kunnen opvolgen, besliste de Vlaamse Regering 
dat de leidend ambtenaren van het MVG, de VWI’s en de VOI’s per 
kwartaal aan de minister van Ambtenarenzaken moesten rapporteren 
over hun personeelseffectieven en loonkosten. Vanaf het evaluatiejaar 

 
 
 
9  Het ging vooral om de vraag hoe de sectorale invulling de processen, organisatie 

en bijhorende personeelsbehoeften zou beïnvloeden.  
10  Tenzij bij overdracht van bevoegdheden van een ander bestuursniveau naar de 

Vlaamse Gemeenschap. 

15Stuk 37 (2009-2010) – Nr. 1 

V L A A M S  P A R L E M E N T



2004 werd dit een nieuwe generieke doelstelling voor alle leidinggeven-
den. 
 
De beslissing geen groei, geen snoei geldt nog altijd, maar de Vlaamse 
Regering wijkt er geregeld van af door toch toestemming te geven bij-
komend personeel aan te werven voor bijkomende opdrachten(11).  
 

1.3 Conclusie 

Het beleid om personeelsbehoeften inhoudelijk te onderbouwen vanuit 
een kritische analyse van de processen, startte in de periode van het 
HOOP-project (begin de jaren ’90), maar kreeg pas uitwerking in de pe-
riode 1999-2004, toen alle entiteiten proces- en personeelsplanning sys-
tematisch moesten toepassen. Wat met het instrument proces- en per-
soneelsplanning precies werd beoogd, werd echter in de beleidsnota 
Ambtenarenzaken niet concreet aangegeven maar alleen in algemene 
termen omschreven.  
 
Ondanks intensieve begeleiding door een externe consultant en de uit-
werking van een degelijke methodologie, leidden de personeelsplannen 
tot een aanzienlijke toename van de personeelseffectieven en perso-
neelskosten, vooral door het gebrek aan draagvlak bij de leidend amb-
tenaren, die de methodologie niet volledig en consequent toepasten en 
te weinig aandacht besteedden aan de optimalisatie van de processen. 
Dat noopte de Vlaamse Regering tot maatregelen zoals de beslissing 
geen snoei, geen groei van 12 september 2003. Deze beslissing spoort 
echter niet met een inhoudelijk onderbouwde personeelsplanning.  

 
 
 
11  Zie punt 2.4. 
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2 Beleid 2004-2009 

2.1 Doelstellingen  

Om het beleid over personeelsplanning te kunnen beoordelen, ging het 
Rekenhof eerst na of de Vlaamse Regering duidelijk heeft aangegeven 
wat ze met het instrument personeelsplanning wilde bereiken.  
 
De beleidsnota Bestuurszaken 2004-2009 is opgebouwd rond een aan-
tal algemene aandachtspunten, zoals kwalitatieve dienstverlening, een 
efficiënte en doeltreffende overheid en een voorbeeldige en moderne 
werkgever. Onder de algemene noemer efficiënte en effectieve overheid 
stelt de beleidsnota o.a. dat evaluatie en opvolging van de personeels-
behoeften nodig zijn opdat er voldoende mensen aanwezig zijn en de 
juiste persoon op de juiste plaats wordt ingezet. Verder bepaalt ze dat 
de managers in de Vlaamse overheid de verantwoordelijkheid hebben 
de organisatie, processen, functies en competenties voortdurend af te 
stemmen op de opdrachten van de entiteit. De beleidsnota bevat weinig 
over proces- en personeelsplanning. Ook de jaarlijkse beleidsbrieven 
Bestuurszaken besteedden er geen of weinig aandacht aan(12).  
 
De toenmalige Administratie Personeelsontwikkeling van het toenmalige 
departement Algemene Zaken en Financiën stelde tot 2006 jaarlijks een 
beleidsrapport P&O op. Deze rapporten evalueerden het beleid op het 
vlak van personeel en organisatie. In tegenstelling tot de beleidsnota en 
beleidsbrieven besteedden de beleidsrapporten P&O duidelijk meer 
aandacht aan proces- en personeelsplanning. Ook onderstreepten ze 
sterk het belang ervan. Zo heeft het P&O-verslag 2006 aanbevolen dat 
procesoptimalisatie en een daarop gebaseerde optimale personeels-
planning een continu aandachtspunt voor leidinggevenden moesten blij-
ven in het streven naar kostenbewustzijn en een doelmatig beheer van 
de ingezette middelen (waaronder personeel).  
 

2.2 Aansturingsinstrumenten 

Ter uitvoering van het project BBB kreeg de Vlaamse overheid in 2006 
een nieuwe structuur. Het kaderdecreet voorzag in de indeling van de 
Vlaamse administratie in homogene beleidsdomeinen, op hun beurt in-
gedeeld in departementen en interne en externe verzelfstandigde agent-
schappen.  
 
Beheersovereenkomsten tussen de leidend ambtenaar en de Vlaamse 
Regering sturen de agentschappen aan(13). Zij bevatten wederzijdse 

 
 
 
12  Wel beklemtoonde de beleidsbrief 2008 het belang van procesoptimalisatie. 
13  Dit geldt niet voor de privaatrechtelijk vormgegeven externe verzelfstandigde 

agentschappen, waarmee de Vlaamse Regering samenwerkingsovereenkomsten 
sluit.  
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engagementen en te behalen resultaten. De departementen worden in 
principe aangestuurd door managementovereenkomsten, gesloten tus-
sen de secretaris-generaal en de functioneel bevoegde minister.  
 
Op HRM-vlak stuurt de Vlaamse Regering de leidend ambtenaren ook 
aan met de managementcode en het raamstatuut(14). Met behulp van 
deze instrumenten poogt zij de principes van deregulering, responsabili-
sering van de leidend ambtenaren en de creatie van een globale interne 
arbeidsmarkt te realiseren(15). 
 
 
2.2.1 Managementcode 
 
De actuele versie van de managementcode werd door de Vlaamse Re-
gering goedgekeurd op 1 juli 2005(16), voordat het raamstatuut in wer-
king trad(17). De code legt de twaalf principes of resultaten vast die de 
leidend ambtenaren op HRM-vlak in hun entiteit moeten realiseren. Het 
tweede principe bepaalt dat de structuur, taken, processen, functies en 
competenties afgestemd moeten zijn op de opdracht van de entiteit. 
Hoewel de managementcode dat niet expliciet vermeldt, is het evident 
dat deze afstemming zo optimaal mogelijk gebeurt.  
 
Om de twaalf resultaten te halen, legt de managementcode gemeen-
schappelijke instrumenten of werkwijzen vast. Zo moet elke entiteit be-
schikken over een proces- en personeelsplan om het tweede principe te 
realiseren.  
 
In tegenstelling tot vóór BBB, zijn de leidend ambtenaren niet meer ver-
plicht een bepaalde methodologie te volgen voor de opstelling van hun 
proces- en personeelsplan; de managementcode legt alleen het gebruik 
van een degelijke methodiek op. Ook moeten zij de belangrijkste pro-
cessen en de onderlinge samenhang tussen processen en personeels-
plan helder uiteenzetten.  
 
De managementcode bevat tevens afspraken over de communicatie van 
het personeelsplan en een aantal procedurele aspecten. Ten slotte somt 
zij een aantal meetfactoren op, die opvolging en monitoring van de re-
sultaten mogelijk moeten maken. Sommige meetfactoren zijn kwantifi-
ceerbaar (kengetallen), andere niet. 
 
De managementcode is in theorie een degelijk beheersinstrument, maar 
werd in de praktijk lange tijd weinig gehanteerd, wat wijst op een gebrek 
aan draagvlak. De handleiding beheersovereenkomsten, die de Vlaam-
 
 
 
14  Artikel 5 van het kaderdecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering de rechtspositie-

regeling vaststelt van het personeel van de departementen, intern verzelfstandigde 
agentschappen en publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agent-
schappen. Deze uitgewerkte regelingen moeten voorzien in een globale interne ar-
beidsmarkt.  

15  Zie raamstatuut, toelichting, inleiding, punt 1. 
16  VR/2005/01.07/DOC.0522. 
17  Het raamstatuut is in werking getreden op 1 april 2006. 
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se Regering goedkeurde op 1 september 2006, en voornamelijk de Lei-
draad Interne Controle/Organisatiebeheersing, heeft de code weer on-
der de aandacht van de leidend ambtenaren gebracht(18). Deze leidraad 
is bedoeld als referentiekader voor een zelfevaluatie van de organisatie-
beheersing. Hij werd uitgegeven in januari 2008 en bevat in het HRM-
hoofdstuk de principes van de managementcode. 
 
 
2.2.2 Raamstatuut 
 
Het raamstatuut verplicht de leidend ambtenaren na de BBB-hervorming 
een nieuw personeelsplan op te maken. Krachtens artikel I,4,§1, van dat 
statuut bepalen de leidend ambtenaren de kwantitatieve en kwalitatieve 
personeelsbehoeften van hun entiteit, raad of instelling in een perso-
neelsplan, onverminderd de procedure van administratieve en begro-
tingscontrole. Volgens artikel I,2,15°, is een personeelsplan het over-
zicht van de functies nodig om in een bepaalde entiteit met welomschre-
ven processen een vooropgesteld doel te bereiken. 
 
De definitie in het raamstatuut beperkt een personeelsplan evenwel tot 
een personeelsbehoeftenplan. Bij een personeelsplan hoort ook een 
plan om de kloof tussen de bestaande en gewenste personeelsbezetting 
te overbruggen. Het plan dient ook een verband te leggen met andere 
HRM-instrumenten, zoals werving en selectie, competentiemanagement, 
enz. Het verdient dan ook de voorkeur een volledige definitie van perso-
neelsplanning in het raamstatuut op te nemen.  
 
Artikel I,4,§2, van het raamstatuut somt de functies op die een perso-
neelsplan omvat: mandaatfuncties, permanente functies, tijdelijke of 
specifieke functies en projectfuncties. Voor de drie laatste functies be-
paalt hetzelfde artikel ook of ze door contractuelen of ambtenaren moe-
ten worden ingevuld. Tevens zet het artikel de juridische voorwaarden 
voor contractuele indienstneming uiteen.  
 
De voorwaarden voor contractuele indiensttreding en de op te nemen 
functies in een personeelsplan zijn inhoudelijk verschillende items. Het 
is daarom aangewezen ze in afzonderlijke artikelen te regelen.  
 
 
2.2.3  Beheers- en managementovereenkomsten 
 
Op 1 september 2006 keurde de Vlaamse Regering de generieke princi-
pes van de beheersovereenkomsten goed. Zij besliste dat de beheers-
overeenkomsten de elementen moeten bevatten voor de opmaak en de 
procedure voor de vaststelling en aanpassing van een personeelsbe-
hoeftenplan(19).  
 

 
 
 
18  Deze handleiding legt een verwijzing naar de managementcode op.  
19  VR/2006/20.07/DOC.0919.  
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De regering besliste toen ook dat de secretarissen-generaal van de der-
tien departementen zich loyaal moeten inschrijven in deze generieke 
principes. Die zouden moeten worden doorvertaald in de management-
overeenkomst, of bij gebrek daaraan, in de PLOEG-jaarplanning van de 
secretarissen-generaal.  
 
De managementovereenkomst is het equivalent van de beheersover-
eenkomst. De Vlaamse Regering heeft voor de managementovereen-
komsten geen sjabloon vastgelegd, terwijl ze dat voor de beheersover-
eenkomsten wel deed. Volgens het departement Bestuurszaken hebben 
tot op heden slechts enkele departementen een managementovereen-
komst gesloten. 
 

2.3 Garanties op uitvoering  

De Vlaamse Regering moet voorzien in voldoende garanties dat na BBB 
procesgebaseerde personeelsplannen worden opgemaakt en uitgevoerd 
en dat die binnen de entiteiten leiden tot een optimale afstemming van 
de structuur, taken, processen, functies en competenties op hun op-
dracht.  
 
Deze garanties worden geboden door interne beheersing, procedures, 
toezicht, degelijke rapportering en evaluatie. 
 
 
2.3.1 Interne beheersing 
 
De managementcode laat het in de eerste plaats aan de entiteiten over 
de kwaliteit en de uitvoering van hun personeelsplan op te volgen en te 
bewaken. De leidend ambtenaren zijn immers zelf verantwoordelijk voor 
de interne controle op hun bedrijfsprocessen en activiteiten(20). De code 
stimuleert ze aan de medewerkers te vragen of de nodige afstemming 
op de opdracht van de entiteit plaatsvond. Andere bewakingsmogelijk-
heden zijn zelfevaluatie in het kader van een kwaliteitstraject en interne 
of externe audits.  
 
IAVA evalueert de internebeheersingssystemen van de departementen, 
de intern verzelfstandigde agentschappen en de publiekrechtelijk vorm-
gegeven extern verzelfstandigde agentschappen. Zij moet nagaan of 
deze systemen adequaat en effectief zijn. Daartoe voert zij geplande 
audits en ad hoc opdrachten uit, waarover de functioneel bevoegde mi-
nister telkens een rapport ontvangt. 
 
 
2.3.2 Procedures 
 
Het raamstatuut bepaalt dat het personeelsplan in afwachting van de 
opstelling van een procesgebaseerd personeelsplan, gelijk is aan de 
 
 
 
20  Artikel 33 van het kaderdecreet. 

Stuk 37 (2009-2010) – Nr. 120

V L A A M S  P A R L E M E N T



vacatures, graden en functies van het aantal personeelsleden dat toe-
gewezen werd met toepassing van de migratiebesluiten voor het perso-
neel in het kader van BBB. Dat is het opstartpersoneelsplan. Het bestaat 
in essentie uit een nominatieve lijst van toegewezen personeelsleden, 
met minstens de aanduiding van hun rang, statuut en tijdsinzet (in VTE). 
Deze lijst moet alleen de leidend ambtenaar goedkeuren, zonder dat in 
een controle is voorzien.  
 
De Vlaamse Regering had de bedoeling voor de personeelsplannen een 
afzonderlijke procedure vast te leggen. Een ontwerpnota aan de Vlaam-
se Regering over de procedure werd al drie jaar geleden opgesteld, 
maar pas op 24 april 2009 nam de Vlaamse Regering een beslissing.  
 
Vóór de beslissing van 24 april 2009 bleek de procedure voor de perso-
neelsplannen onder meer uit de samenlezing van het raamstatuut met 
de procedurele uitgangspunten in de managementcode. Deze code is 
echter geen geschikt instrument om procedurele regels in vast te leg-
gen. Bovendien was de procedurele regeling onvoldoende transparant.  
 
Personeelsplannen die een verhoging van de weddekredieten vergden, 
volgden toen de procedure van de administratieve en de begrotingscon-
trole. Deze procedure hield in dat de leidend ambtenaar niet bevoegd 
was voor de validering van een dergelijk personeelsplan. Deze perso-
neelsplannen moesten worden goedgekeurd door de functioneel be-
voegde minister en voorgelegd aan de Vlaamse Regering, na advies 
van de Inspectie van Financiën of gemachtigde van Financiën en na 
begrotingsakkoord.  
 
Personeelsplannen die konden worden uitgevoerd binnen de bestaande 
weddekredieten, volgden de procedurele uitgangspunten van de mana-
gementcode. Zo was de leidend ambtenaar bevoegd voor de validering 
van een personeelsplan dat bijkomende aanwervingen impliceerde, op 
voorwaarde dat hij het personeelsplan kon uitvoeren binnen de huidige 
weddekredieten. Dergelijke personeelsplannen moesten dus niet wor-
den voorgelegd aan de functioneel bevoegde minister en de Vlaamse 
Regering. 
 
Personeelsplannen moesten nooit worden voorgelegd aan de minister 
van Bestuurszaken. In tegenstelling tot het vroegere personeelsstatuut 
schrijft het raamstatuut dit niet voor(21).  
 
Niettegenstaande de responsabilisering, dient de leidend ambtenaar 
volgens de managementcode wijzigingen aan proces- en personeels-
plannen te duiden aan de functioneel bevoegde minister, de minister van 
Bestuurszaken en, bij financiële gevolgen, de minister van Financiën en 
Begroting. De entiteiten leefden de afspraak over de vereiste duiding 

 
 
 
21  Ook artikel 1, 1°, b van het BVR van 29 september 2006 (BS 20.11.2006) tot vast-

stelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifiek perso-
neelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare 
instellingen werd in die zin aangepast.  
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nauwelijks na. Overigens is het onduidelijk wat precies met duiding be-
doeld wordt. 
 
De beslissing van 24 april 2009 bepaalt dat elke entiteit tijdens de vol-
gende begrotingscontrole 2009 of de begrotingsopmaak 2010 een per-
soneelsplan dient voor te leggen aan de Inspectie van Financiën of ge-
machtigde van Financiën. Volgens die beslissing is nu voor budgetneu-
trale personeelsplannen die uitvoerbaar zijn binnen de bestaande wed-
dekredieten alleen het begrotingsakkoord nodig bij een negatief advies 
van de Inspectie van Financiën of gemachtigde van Financiën(22). Voor 
personeelsplannen die niet budgetneutraal zijn of die pas budgetneu-
traal zijn na compensatie op beleidskredieten, is het voorafgaandelijk 
advies van de Inspectie van Financiën of gemachtigde van Financiën, 
het begrotingsakkoord en het akkoord van de minister van Bestuursza-
ken vereist. Dergelijk personeelsplan moet bovendien aan de Vlaamse 
Regering worden voorgelegd. In het geval de compensatie gebeurt op 
apparaatskredieten is alleen het voorafgaandelijk advies van de Inspec-
tie van Financiën of gemachtigde van Financiën en het begrotingsak-
koord noodzakelijk.  
 
De beslissing van 24 april 2009 voorziet niet in een vertaling van de be-
palingen in een besluit van de Vlaamse Regering. 
 
 
2.3.3 Toezicht  
 
Een budgetneutraal personeelsplan dat uitvoerbaar was binnen de be-
staande weddekredieten, was niet onderworpen aan een ex ante of ex 
post controle van de Inspectie van Financiën of de gemachtigde van 
Financiën. Op 24 april 2009 besliste de Vlaamse Regering dat de In-
spectie van Financiën of de gemachtigde van Financiën deze perso-
neelsplannen ex post moet controleren bij de begrotingsopmaak of -
controle. Als die het gewijzigde personeelsplan beoordeelt als budget-
neutraal, vergen de wijzigingen geen begrotingsakkoord. Dat moet al-
leen worden gevraagd bij een ongunstig advies.  
 
Personeelsplannen die niet budgetneutraal zijn of die pas budgetneu-
traal zijn na compensatie op de apparaatskredieten of beleidskredieten, 
moet volgens de beslissing van 24 april 2009 de inspecteur van Financi-
ën of de gemachtigde van Financiën wel ex ante controleren.  
 
Bij de publiekrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen kan de 
regeringsafgevaardigde toezicht uitoefenen op de totstandkoming, wijzi-
ging en uitvoering van het personeelsplan. Hij kan een opschortend be-
roep instellen tegen elke beslissing van de beheersorganen die hij strij-
dig acht met het algemeen belang, wetten, decreten, ordonnanties en 
reglementaire besluiten, het organiek statuut van het agentschap of de 
beheersovereenkomst. 

 
 
 
22  Zie 2.3.3. Indien er in dat geval geen begrotingsakkoord kan worden gegeven, dient 

het personeelsplan aan de Vlaamse Regering te worden voorgelegd. 
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2.3.4 Rapportering en evaluatie 
 
Tegenover de ruime autonomie en de responsabilisering van de leidend 
ambtenaren voor personeelsplanning staat een ruime rapporterings-
plicht.  
 
 
Kwartaalrapportering over lonen en effectieven 
 
Volgens de managementcode moeten de leidend ambtenaren elk kwar-
taal rapporteren aan de minister bevoegd voor ambtenarenzaken over 
de loonkosten en de personeelseffectieven (aantallen en VTE). Zoals 
vermeld in hoofdstuk 1, is deze rapportering al sinds 2004 ingevoerd als 
generieke doelstelling voor alle leidend ambtenaren. Zij was overigens al 
opgelegd door de beslissing van de Vlaamse Regering van 12 septem-
ber 2003. Met de rapportering zou de Vlaamse Regering haar geen-
snoei-geen-groei-beslissing opvolgen. De evolutie van de personeelsef-
fectieven meten laat echter niet toe na te gaan of die evolutie in over-
eenstemming is met het personeelsplan en in welke mate zij bijdraagt tot 
een optimale afstemming van de processen, functies en competenties 
op de opdracht van de entiteit. Bovendien aarzelen de leidend ambtena-
ren om hun kwartaalrapportering voor te leggen.  
 
 
Beleidsrapporten P&O 
 
Zoals al vermeld, stelde de toenmalige Administratie Personeelsontwik-
keling tot en met 2006 jaarlijks een beleidsrapport P&O op, dat het ge-
voerde P&O-beleid evalueerde. Het departement verzamelde dus zelf 
jaarlijks (niet per kwartaal) gegevens over loonkosten en personeelsef-
fectieven voor deze verslagen. De gegevens over loonkosten en perso-
neelseffectieven van de entiteiten die gebruik maken van de bestaande 
gemeenschappelijke datasystemen (VLIMPERS, Elvire), zijn centraal 
beschikbaar. Voor de IVA’s met rechtspersoonlijkheid en de EVA’s die 
met een eigen systeem werken, moest het departement de informatie 
opvragen. Aanvankelijk ontbraken nog gemeenschappelijke, eenduidige 
kengetallen. Momenteel heeft de Vlaamse overheid voor de rapportering 
van de loonkosten en personeelseffectieven gemeenschappelijke defini-
ties en berekeningswijzen voor een aantal kengetallen afgesproken(23). 
Ter vervanging van de jaarlijkse beleidsrapporten P&O, werkt het depar-
tement Bestuurszaken momenteel aan de uitbouw van een manage-
mentinformatiesysteem voor de Vlaamse overheid waarbij de rapporte-
ring over P&O-gegevens prioriteit heeft.  
 
Sinds de reorganisatie in het kader van BBB is het de bedoeling de rap-
portering over personeelsplanning te integreren in de cyclus van be-

 
 
 
23  Zie bijvoorbeeld de rapportering over personeelseffectieven van de Vlaamse over-

heid in de jaarlijkse publicatie VRIND.  
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heersovereenkomsten, ondernemingsplannen en jaarrapporten. Deze 
integratie staat nog niet helemaal op punt.  
 
 
Jaarlijks ondernemingsplan 
 
Het kaderdecreet voorziet in een jaarlijks ondernemingsplan voor de 
uitvoering van de beheersovereenkomst. Het bevat echter geen bepa-
lingen over de inhoud van het ondernemingsplan. De departementen 
Bestuurszaken en Financiën en Begroting stelden een ontwerphandlei-
ding voor het ondernemingsplan op, die o.a. een sjabloon bevatte voor 
de personeelplannen. Deze ontwerphandleiding integreert het perso-
neelsplan dus in het ondernemingsplan. De Vlaamse Regering heeft dit 
ontwerp echter niet goedgekeurd.  
 
 
Jaarlijks uitvoeringsrapport beheersovereenkomst 
 
Het kaderdecreet voorziet in een jaarrapport over de uitvoering van de 
beheersovereenkomst, dat voor 31 maart van het volgende jaar moet 
worden overgelegd aan de Vlaamse Regering. In het jaarrapport moeten 
de leidend ambtenaren op grond van vooraf afgesproken rapporterings-
formaten aantonen hoe de personeelsbehoeften en de personeelsbezet-
ting evolueren en in welke mate zij het personeel doelmatig hebben in-
gezet en hebben geïnvesteerd in menselijk kapitaal (motivatie, compe-
tentie, ruime inzetbaarheid, ontwikkelkansen, enz.). Deze rapportering is 
een generiek principe van de beheersovereenkomsten(24).  
 
 
Jaarlijkse evaluatie leidend ambtenaren 
 
Elke leidend ambtenaar wordt jaarlijks geëvalueerd op zijn prestaties, de 
wijze van functie-uitoefening en de uitvoering van de beheersovereen-
komst. Ten laatste zes maand voor het einde van zijn mandaat, volgt 
een globale eindevaluatie met het oog op een volgend mandaat(25). De 
gegevens uit de jaarrapporten (waaronder gegevens over de uitvoering 
en de kwaliteit van het personeelsplan) zullen als input moeten dienen 
voor de evaluatie van de leidend ambtenaren.  
 
 
Jaarlijkse evaluatie uitvoering beheersovereenkomsten 
 
Het kaderdecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering jaarlijks de uitvoe-
ring van de beheersovereenkomsten evalueert. Deze evaluatie steunt op 
de jaarrapporten en kan leiden tot een bijsturing van de beheersover-
eenkomsten. Gemeenschappelijke rapporteringsformaten laten de rege-
ring toe na te gaan in welke mate de agentschappen erin slagen hun 
personeelsbezetting af te stemmen op hun personeelsbehoeften (uitvoe-
 
 
 
24  Zie 2.2.3. 
25  Artikel V 13 e.v. van het raamstatuut. 
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ring van de personeelsplannen) en of functies en competenties optimaal 
zijn afgestemd op de opdracht van de entiteit (kwaliteit van de perso-
neelsplannen). Dergelijke rapportering laat dus een globale evaluatie toe 
van de personeelsplanning bij de agentschappen. Tot op heden ontbre-
ken nog gemeenschappelijke rapporteringsformaten met eenduidige 
kengetallen. Omdat de eerste jaarrapporten pas werden verwacht tegen 
31 maart 2009, kon het Rekenhof de kwaliteit van die rapportering in het 
kader van deze audit niet onderzoeken. 
 
Volgens het kaderdecreet moet de Vlaamse Regering jaarlijks verslag 
uitbrengen over de uitvoering van de beheersovereenkomsten aan het 
Vlaams Parlement. Ook het Vlaams Parlement zal dus in principe geïn-
formeerd worden over de personeelsplanning bij de agentschappen van 
de Vlaamse overheid.  
 
 
Rapportering door secretarissen-generaal 
 
De secretarissen-generaal van de departementen moeten zich loyaal 
inschrijven in de generieke principes van de beheersovereenkomsten 
door ze op te nemen in de managementovereenkomsten of hun 
PLOEG-jaarplanning. De secretarissen-generaal zouden dus ook moe-
ten rapporteren aan hun functioneel bevoegde minister over de uitvoe-
ring en kwaliteit van hun personeelsplan, ofwel op grond van hun mana-
gementovereenkomst, ofwel op grond van hun PLOEG-jaarplanning. De 
Vlaamse Regering heeft de rapportering over de uitvoering van de ma-
nagementovereenkomsten echter niet geregeld. Het is evenmin duidelijk 
of en hoe zal worden gerapporteerd over de uitvoering en kwaliteit van 
het personeelsplan ter uitvoering van de PLOEG-jaarplanning.  
 

2.4 Coherentie 

Het beleid inzake personeelsplanning moet samenhangend zijn. Het 
mag niet doorkruist worden door beslissingen van de Vlaamse Regering 
die rechtstreeks ingrijpen op de vaststelling van de personeelsbehoeften 
bij de entiteiten. De personeelsbehoeften moeten immers steunen op 
een analyse van de processen.  
 
Een coherent personeelsplanningsbeleid belet niet dat de Vlaamse 
overheid een algemeen personeelsbeleid kan voeren, bijvoorbeeld een 
gelijkekansenbeleid. De overheid kan specifieke doelstellingen formule-
ren, bijvoorbeeld voor de tewerkstelling of de openbare financiën. Maar 
zij dient erover te waken dat haar doelstellingen niet rechtstreeks de 
vaststelling van de personeelsbehoeften van de entiteiten vertekenen. 
Zo moet zij de entiteiten de mogelijkheid geven het gelijkekansenbeleid 
te integreren in een procesgebaseerde personeelsplanning, waardoor 
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een optimale afstemming van alle facetten van de organisatie op de op-
dracht mogelijk blijft(26).  
 
De nog steeds geldende beslissing van de Vlaamse Regering van 12 
september 2003 over de status-quo van de tewerkstelling bij de Vlaam-
se overheid, doorkruist het beleid inzake personeelsplanning. De kritiek 
uit het vorige hoofdstuk over het beleid tot 2004 geldt nog altijd. De ge-
meenschappelijke verklaring van de Vlaamse Regering en de represen-
tatieve vakbonden van 22 april 2005 heeft immers de beslissing van 12 
september 2003 bij het begin van de legislatuur 2004-2009 uitdrukkelijk 
bevestigd. In deze verklaring engageert de Vlaamse Regering zich t.o.v. 
de vakbonden het personeelsbestand niet af te bouwen en een status-
quo te behouden in termen van personeelsaantallen (in VTE) en perso-
neelsbudget (exclusief indexering). De goedgekeurde personeelsplan-
nen moeten binnen dat kader worden uitgevoerd.  
 
De beslissing van 12 september 2003 heeft bepaalde uitgangspunten 
van personeelsplanning vastgelegd en greep op die manier rechtstreeks 
in op de vaststelling van de personeelsbehoeften door de entiteiten. Ze 
is niet coherent met een inhoudelijk onderbouwde personeelsplanning, 
die een optimale afstemming beoogt van alle facetten van de organisatie 
van een entiteit op haar opdracht. Voor die optimale afstemming kan in 
bepaalde entiteiten een vermindering van de tewerkstelling verantwoord 
zijn, terwijl in andere entiteiten bijkomende aanwervingen noodzakelijk 
kunnen zijn.  
 
Overigens houdt de Vlaamse Regering zich niet aan de beslissing van 
12 september 2003. Uit haar beslissingen en de jaarlijkse begrotingen 
blijkt dat zij geregeld bijkomend personeel toestaat. Sinds begin 2004 
nam het aantal personeelsleden bij de volledige Vlaamse overheid toe 
met 10%(27), ondanks de beslissing dat de tewerkstelling bij de Vlaamse 
overheid niet mocht toenemen. 
 
Dergelijke lineaire maatregelen dienen dus te worden vermeden. Niet-
temin noodzaken zowel de budgettaire context als de uitdagingen ver-
woord in PACT2020 en ViA een betere samenwerking binnen de 
Vlaamse overheid(28). AGO wijst er op dat die samenwerking maar mo-
gelijk is als ze ondersteund wordt door een analyse – ook voor proces- 
en personeelsplanning – op het niveau van de Vlaamse overheid in haar 
geheel. Samenwerking vraagt volgens het agentschap om instrumenten 
en processen buiten de organisatiespecifieke structuur, zoals project-
groepen en programmamanagement. 
 
 
 
 
26  Een wijziging van de opdracht van een entiteit is uiteraard van een andere orde. 

Die kan een onmiddellijke invloed hebben op de personeelsbehoeften. 
27  VRIND, 2008. Op 31 december 2003 telde de volledige Vlaamse overheid 42.484 

personeelsleden; op 31 december 2007 46.749 (uitgedrukt in koppen). 
28  Het Vlaanderen in Actieplan (ViA) is het project van de Vlaamse Regering om 

Vlaanderen tegen 2020 naar de top 5 van Europese regio’s te leiden. Om hiervoor 
de nodige doorbraken te realiseren, sloot de Vlaamse Regering met de sociale 
partners het PACT 2020 dat doelstellingen en acties bevat. 
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2.5 Ondersteuning  

Alle entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen voor de opstelling van 
hun proces- en personeelsplan een beroep doen op begeleiding door de 
consultants van het AGO. Dit IVA zonder rechtspersoonlijkheid is in 
werking getreden op 1 april 2006 en ondersteunt de agentschappen en 
departementen op het vlak van personeel en organisatie. Het oprich-
tingsbesluit van 11 juni 2004 somt de taken van het AGO op. Een ervan 
is de aanbieding van instrumenten en interne consultancy op het vlak 
van organisatieontwikkeling. Organisatieontwikkeling houdt onder meer 
in: de uitwerking van een visie, missie, strategische doelstellingen en 
operationele doelstellingen, en de opstelling van een proces- en perso-
neelsplan. 
 
Op grond van de algemene taakomschrijvingen in het oprichtingsbesluit 
bouwde het AGO op het vlak van personeel en organisatie een ruim 
aanbod aan producten en consultancy uit. Dat ruime aanbod stoelde  
aanvankelijk niet op een grondig onderzoek van de behoeften bij de lei-
dend ambtenaren van de entiteiten naar ondersteuning op het vlak van 
personeel en organisatie. Het aanbod werd geleidelijk bijgesteld op ba-
sis van signalen van de klanten en proactief op basis van trends en ver-
wachte ontwikkelingen op vlak van P&O. Ook in de recente Personeels-
peiling 2008 werd gepeild naar de klantentevredenheid en de behoef-
ten(29). De resultaten worden verder geanalyseerd en zouden worden 
meegenomen in het strategisch plan voor de komende vijf jaar.   
 
Het AGO beschikt over expertise voor elk domein van zijn dienstencata-
loog. Deze expertise gaat wel niet voor elk domein even diep. Dat is een 
bewuste keuze. Het AGO acht het onhaalbaar voortdurend alle capaci-
teit te hebben om te kunnen inspelen op de fluctuerende vraag van zijn 
klanten. Om het gebrek aan interne capaciteit op te vangen, huurt het 
AGO aanvullende expertise en capaciteit extern in. Hoewel het AGO 
geen formele visie heeft uitgewerkt op de verdere interne kennisontwik-
keling, doet het AGO wel inspanningen om kennisoverdracht binnen het 
AGO zelf en binnen de globale Vlaamse overheid te vergemakkelijken 
en aan te moedigen.  
 
Het AGO beschikt over 2,5 VTE interne consultants voor organisatie-
ontwikkeling. Sinds zijn oprichting heeft het dertien entiteiten of afdelin-
gen begeleid bij de opstelling van een proces- en personeelsplan. Al 
deze opdrachten voerde het AGO uit in partnerschap met externe con-
sultants. Dat hield in dat de consultant van het AGO actief meewerkte 
aan de opdracht, waardoor de kennisoverdracht tussen de externe part-
ner, het AGO en de P&O-consultant van de betrokken entiteit vergrootte 
en de kostprijs daalde. Dankzij zijn ervaring met externe consultants(30), 
kan het agentschap beter dan de P&O-consultants van de betrokken 

 
 
 
29  Deze peiling werd afgenomen bij 53 entiteiten van de Vlaamse overheid in maart en 

oktober 2008.  
30  Inclusief de ervaring die de consultants van het AGO opdeden in de periode vóór 

BBB. 

27Stuk 37 (2009-2010) – Nr. 1 

V L A A M S  P A R L E M E N T



entiteiten, externe consultants sturen. Omdat het AGO werkt met raam-
contracten, ligt de kostprijs van externe consultancy ook lager dan wan-
neer de entiteiten rechtstreeks contracten afsluiten.  
 
De kostprijs van de externe consultancy voor begeleiding bij organisa-
tieontwikkeling varieerde per opdracht van ongeveer 7.000 EUR tot 
78.500 EUR. Het AGO verklaart het verschil door de omvang van de 
opdrachten. Soms beperkte een opdracht zich tot de opstelling van een 
personeelsplan, soms behelsde hij ook de uitwerking van een missie, 
een visie en strategische en operationele doelstellingen. De gemiddelde 
kostprijs voor de consultancy bedroeg 31.111 EUR. Tot en met 2007 
werden de kosten voor de huur van externe consultancy aangerekend 
op de begroting van het AGO. Sinds 2008 moeten de entiteiten zelf de 
kosten dragen.  
 

2.6 Conclusie 

De beleidsdocumenten Bestuurszaken gaven niet concreet aan wat de 
Vlaamse Regering met het instrument personeelsplanning wilde berei-
ken. Ook besteedden ze weinig aandacht aan proces- en personeels-
planning. 
 
De Vlaamse Regering stuurt de leidend ambtenaren op HRM-vlak aan 
met instrumenten als de managementcode, het raamstatuut en de be-
heers- en managementovereenkomsten. De managementcode van me-
dio 2005 is in theorie een degelijk beheersinstrument, maar het miste 
lange tijd een voldoende groot draagvlak in de Vlaamse overheid. Het 
raamstatuut hanteert een te enge definitie van een personeelsplan. Ove-
rigens hebben nog maar enkele departementen een managementover-
eenkomst gesloten. 
 
De Vlaamse Regering wilde met interne beheersing, procedures, toe-
zicht, rapportering en evaluatie garanderen dat de entiteiten na BBB 
procesgebaseerde personeelsplannen zouden opstellen en uitvoeren. 
Deze garanties zijn echter tot op heden niet sluitend: 
• Een afzonderlijke procedure voor personeelsplanning liet op zich 

wachten tot april 2009. De beslissing voorziet niet in een vertaling in 
een besluit van de Vlaamse Regering. 

• Pas in april 2009 heeft de Vlaamse Regering voorzien in een toe-
zicht door de Inspectie van Financiën of de gemachtigde van Finan-
ciën op het budgetneutrale karakter van het personeelsplan, uit-
voerbaar binnen de bestaande weddekredieten.  

• De kwartaalrapportering over loonkosten en personeelseffectieven 
legt geen verbanden met de personeelsplannen en de mate van af-
stemming van processen, functies en competenties op de opdracht 
van de entiteit. Bovendien leven de entiteiten deze rapporterings-
verplichting nauwelijks na. De geplande integratie van de rapporte-
ring over personeelsplanning in de cyclus van beheersovereenkom-
sten, ondernemingsplannen en jaarrapporten staat nog niet op punt, 
mede bij gebrek aan goedgekeurde gemeenschappelijke rapporte-
ringsformaten met eenduidige kengetallen. Ten slotte heeft de 
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Vlaamse Regering de rapportering over de uitvoering van de mana-
gementovereenkomsten nog niet opgelegd of geregeld en heerst 
onduidelijkheid over de rapportering over uitvoering en kwaliteit van 
het personeelsplan ter uitvoering van de PLOEG-jaarplanning.  

 
Een inhoudelijk onderbouwde personeelsplanning, die in sommige enti-
teiten een verminderde of stijgende tewerkstelling kan verantwoorden, is 
doorkruist door de status-quobeslissing van de Vlaamse Regering. Er is 
dan ook op dit vlak geen coherentie in het beleid van de Vlaamse Rege-
ring. Er is wel nood aan een grotere samenwerking binnen de Vlaamse 
overheid en analyse van de processen op dit niveau. 
 
Ten slotte kunnen alle entiteiten voor hun proces- en personeelplan een 
beroep doen op consultancy door het AGO. 
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3 Personeelsplannen  

 
Via de algemene bevraging die het departement Bestuurszaken in fe-
bruari 2008 organiseerde, heeft het Rekenhof de personeelsplannen 
opgevraagd van de departementen en agentschappen die ressorteren 
onder het raamstatuut, met uitzondering van de strategische adviesra-
den en de administratieve diensten van de Raad van het Gemeen-
schapsonderwijs(31). In totaal gaat het om 62 entiteiten.  
 
Het Rekenhof heeft de entiteiten ook een vragenlijst voorgelegd. Het 
heeft onder meer gevraagd de gevolgde procedure te schetsen en aan 
te duiden of hun personeelsplan voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. 
Als een entiteit antwoordde dat haar personeelsplan voldoet aan een 
van die kwaliteitseisen, heeft het Rekenhof dat getoetst. Waar nodig, 
vroeg het bijkomende informatie of ging het ter plaatse. Eind juli 2008 
ontving het van elke entiteit de antwoorden op de vragenlijst en het (op-
start)personeelsplan. 
 

3.1 Overzicht  

Alle 62 entiteiten beschikken over een opstartpersoneelsplan. Dat plan 
beschrijft de as-is toestand op het vlak van personeel onmiddellijk na de 
BBB-reorganisatie. In essentie bestaat het opstartpersoneelsplan uit een 
nominatieve lijst van de toegewezen personeelsleden met minimaal de 
aanduiding van hun rang, statuut en tijdsinzet (VTE).  
 
Eind juli 2008 beschikten 38 entiteiten (61%) over een personeelsplan. 
Elf entiteiten (18%) waren bezig met de opmaak van hun personeelsplan 
of nog in onderhandeling met de vakbonden. Dertien entiteiten (21%) 
waren nog niet gestart met de opstelling van een personeelsplan. Zij 
beschikten alleen over een opstartpersoneelsplan. De onderstaande 
grafiek biedt een overzicht van de personeelsplannen van de entiteiten 
volgens organisatievorm.  
 

 
 
 
31  Het Raamstatuut is van toepassing op alle departementen en IVA’s zonder rechts-

persoonlijkheid, alle IVA’s met rechtspersoonlijkheid met uitzondering van VITO, en 
alle EVA’s van publiek recht behalve de VVM-De Lijn en de VDAB voor het instruc-
tiepersoneel. 
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Dertig op de 38 personeelsplannen (79%) zijn budgetneutraal. Ze wer-
den goedgekeurd door de leidend ambtenaar en moeten binnen de be-
staande personeelskredieten worden uitgevoerd. De geen-snoei-geen-
groei-beslissing kan het hoge percentage budgetneutrale personeels-
plannen verklaren.  
 
Van die 30 budgetneutrale personeelsplannen geven veertien perso-
neelsplannen wel een behoefte aan bijkomend personeel weer, maar de 
betrokken entiteiten vroegen daarvoor geen bijkomende kredieten. Voor 
tien budgetneutrale personeelsplannen had de Vlaamse Regering wel al 
vooraf de personeelskredieten verhoogd wegens bijkomende aanwer-
vingen. Acht budgetneutrale personeelsplannen voorzien in een daling 
van het totale aantal VTE’s.  
 
De overige acht personeelsplannen van de 38 (21%) houden een stij-
ging van de personeelsaantallen in en een verhoging van het perso-
neelsbudget.  
 

3.2 Procedure 

Op grond van de procedurele uitgangspunten in de managementcode 
en het raamstatuut was de leidend ambtenaar autonoom bevoegd een 
budgetneutraal personeelsplan vast te stellen. Het hoefde geen akkoord 
van de functioneel bevoegde minister of de minister van Bestuurszaken.  
 
Alle 30 budgetneutrale personeelsplannen zijn goedgekeurd door de 
leidend ambtenaar en besproken met de vakorganisaties. Elf budget-
neutrale personeelsplannen hebben bijkomende procedurestappen 
doorlopen, die niet waren opgelegd. Zo hebben elf entiteiten hun perso-
neelsplan ter kennisgeving of goedkeuring aan de functioneel bevoegde 
minister bezorgd. Drie daarvan hebben hun plan ook ter kennisgeving 
aan de minister van Bestuurszaken gestuurd. Drie van de elf entiteiten 

31Stuk 37 (2009-2010) – Nr. 1 

V L A A M S  P A R L E M E N T



hebben hun plan ter kennisgeving of advies bezorgd aan de Inspectie 
van Financiën of de gemachtigde van Financiën(32).  
 
De acht niet-budgetneutrale personeelsplannen volgden de procedure 
van administratieve- en begrotingscontrole. Dat impliceerde de goedkeu-
ring door de functioneel bevoegde minister, het advies van de Inspectie 
van Financiën of de gemachtigde van Financiën, een begrotingsakkoord 
en de goedkeuring van de Vlaamse Regering. 
 

3.3 Kwaliteit  

Het Rekenhof heeft de 38 personeelsplannen getoetst aan een aantal 
kwaliteitscriteria. Het hanteerde daarvoor een eigen normenkader, ge-
baseerd op het raamstatuut, de managementcode, de PIP/PEP-richtlijn 
en HRM-literatuur. Een overzichtstabel met de bevindingen is achteraan 
dit hoofdstuk toegevoegd. 
 
 
3.3.1 Vorm en indeling 
 
Een degelijk personeelsplan dient transparant te zijn(33). Het is enerzijds 
beknopt en overzichtelijk, maar bevat anderzijds voldoende toelichting.  
 
De personeelsplannen verschillen sterk in omvang en vorm. Tweeën-
twintig personeelsplannen (58%) bestaan slechts uit een of meer tabel-
len met alleen een cijfermatig overzicht van de bestaande of gewenste 
personeelsbezetting. Vier ervan verbinden in de overzichtstabel de per-
soneelsbezetting ook aan nominatim vermelde processen. Geen enkele 
van deze 22 personeelsplannen bevat echter een inhoudelijke toelich-
ting. 
 
De andere zestien personeelsplannen bestaan uit een of meer teksten 
met geïntegreerde overzichtstabellen. Deze teksten geven inhoudelijke 
toelichtingen over de gewenste en bestaande personeelsbezetting, als-
ook over de opdrachten, processen en doelstellingen van de entiteit. Zij 
lichten tevens de gevolgde werkwijze en procedure bij de opmaak van 
het personeelsplan toe.  
 
De meeste van deze personeelsplannen in tekstvorm integreren de in-
formatie in een beknopt document, met eventueel een tot drie bijlagen. 
Een uitzondering daarop vormt een personeelsplan dat veertien bijlagen 
heeft. Enerzijds is bepaalde informatie uit die bijlagen overbodig(34), an-
derzijds hoort andere informatie (zoals het strategisch plan) verwerkt te 
 
 
 
32  De vragenlijst vroeg de entiteiten de datum van effectieve goedkeuring of kennis-

geving in te vullen. Zij deden dat echter niet altijd.  
33  Transparante personeelsplannen dragen bij tot de interne beheersing en verge-

makkelijken de onderlinge vergelijkbaarheid van de personeelsplannen bij de 
Vlaamse overheid.  

34  Bijvoorbeeld een bundeling mails over de goedkeuring van het PEP of de volledige 
teksten van samenwerkingsovereenkomsten en protocols met andere entiteiten.  

Stuk 37 (2009-2010) – Nr. 132

V L A A M S  P A R L E M E N T



worden in het personeelsplan zelf. Drie personeelsplannen bestaan uit 
twee of drie afzonderlijke documenten. Het verdient de voorkeur te wer-
ken met een geïntegreerd document en ook het aantal bijlagen tot een 
minimum te beperken.  
 
Volgens artikel I 4 van het raamstatuut moet het aantal personeelsleden 
in het personeelsplan uitgedrukt worden in voltijdse eenheden (VTE’s). 
De meeste personeelsplannen zijn opgemaakt in VTE’s. Drie perso-
neelsplannen drukken hun personeelsbehoeften echter uit in aantal per-
soneelsleden (koppen).  
 
Artikel I 4, §2 van het raamstatuut vermeldt de functies die een perso-
neelsplan omvat: mandaatfuncties, permanente functies, tijdelijke of 
specifieke functies en projectfuncties. Twee van de 38 personeelsplan-
nen delen het aantal bestaande en nodige VTE’s in volgens die opsom-
ming van functies. De meeste personeelsplannen delen het aantal 
VTE’s in statutaire en contractuele betrekkingen in. Sommige voorzien 
ook in een aparte categorie voor mandaatfuncties of projectfuncties. 
 
In het algemeen gebruiken de entiteiten verschillende benamingen voor 
hun personeelsplan en de verschillende onderdelen ervan. Zo worden 
voor een personeelsbehoeftenplan de benamingen personeelsbehoef-
tenplan, personeelsplan, personeelsplan to be en implementatieplan 
gebruikt. Ook gebruiken enkele entiteiten nog de verouderde benaming 
personeelsformatie.  
 
De Vlaamse Regering keurde op 24 april 2009 een minimaal sjabloon 
voor de personeelsplannen goed, wat de eenvormigheid van de perso-
neelsplannen zal verhogen. Het sjabloon bestaat uit een overzicht van 
de bestaande en de voor het volgende jaar voorziene personeelsbezet-
ting, uitgedrukt in VTE’s en in statutaire en contractuele betrekkingen, 
met onder meer aanduiding van de rang en de generieke functiebena-
ming. Ook voorziet het sjabloon in een raming van het budgettaire effect 
van het personeelsplan. Het sjabloon is echter minimaal en voorziet niet 
in inhoudelijke toelichtingen.  
 
 
3.3.2 Processen 
 
Zowel het raamstatuut als de managementcode bepalen dat de perso-
neelsplannen moeten steunen op procesbeschrijvingen (procesplan-
nen). Een proces is een geheel van activiteiten om bepaalde diensten of 
producten te kunnen aanbieden. Het is gericht op de output. Veel pro-
cessen overstijgen de verschillende afdelingen en diensten. De mana-
gementcode schrijft een heldere uiteenzetting voor in het personeels-
plan van de belangrijkste processen en de onderlinge samenhang tus-
sen processen en personeelsplan. 
 
Slechts vijftien van de 38 personeelsplannen (39%) zijn volledig geba-
seerd op procesbeschrijvingen. Elf van de vijftien procesgebaseerde 
personeelsplannen bevatten een overzicht van de belangrijkste proces-
sen en uitleg over de samenhang tussen die processen en het gewenste 
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nominatim omschreven processen, zonder verdere toelichting. 
 
De overige 23 personeelsplannen (61%) steunen niet op een analyse 
van de processen of slechts onvolledig(35). De meeste van deze plannen 

passingen bestaan o.a. uit het voorzien in bijkomende functies wegens 
bijkomende opdrachten(36), de omzetting van permanente contractuele 
betrekkingen in statutaire betrekkingen, de upgrading van functies en de 
opname van de expertenfuncties en N-2-functies ter uitvoering van het 
sectoraal akkoord 2005-2007.  
 
Vier niet-procesgebaseerde personeelsplannen steunen op een analyse 
van de takenpaketten van de bestaande diensten en cellen. Zo had een 
entiteit een procesplan opgemaakt, maar concludeerde ze dat de im-
plementatie ervan een te grote impact had op de organisatie en onhaal-
baar was. De entiteit stapte daarom af van de processen en richtte zich 
op de huidige en toekomstige werkopdrachten. Het status-quoprincipe 
indachtig, ging het personeelsplan uit van de bestaande personeelsbe-
zetting. Wel schrapte de entiteit tien functies van niveau D en voorzag zij 
in acht bijkomende functies in niveau A of B. De geschrapte functies 
waren al enige tijd oningevuld.  
 
Vier van de niet-procesgebaseerde personeelsplannen leidden tot een 
vermindering van het totale aantal VTE’s in het personeelsplan. 
 
 
3.3.3 Procesoptimalisatie 
 
Bij het in kaart brengen van de processen dient altijd te worden ge-
streefd naar de verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van de pro-
cessen. Procesoptimalisatie kan op termijn leiden tot een besparing op 
het werkvolume en dus tot een vermindering van het aantal perso-
neelsleden nodig om dat proces uit te voeren.  
 
Vijftien op de 38 personeelsplannen zijn volledig gebaseerd op een pro-
cesplan. Daarvan steunen er dertien op een hertekend procesplan. Voor 
de twee overige bleven de processen ongewijzigd.  
 
In het algemeen voerden deze dertien entiteiten de procesoptimalisatie 
maar beperkt door. De proceshertekening had vooral oog voor de verbe-
tering van de kwaliteit van welbepaalde processen of de verhoging van 
de dienstverlening en minder voor de efficiëntie van de processen. De 
entiteiten breidden bepaalde processen uit of bouwden nieuwe proces-
sen uit. Zij stemden ook processen beter op elkaar af. 
 

 
 
 
35  Drie entiteiten hebben voor een of meer afdelingen procesbeschrijvingen opge-

maakt.   
36  Als bijkomende personeelskredieten nodig waren, werden deze aanpassingen 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering.  
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tabel, die de bestaande en gewenste personeelsbezetting koppelt aan 



De procesoptimalisatie leidde in sommige gevallen tot beperkte ver-
schuivingen in het personeelsplan: het aantal functies in niveau D daal-
de en het aantal in niveau B en A steeg. Overigens leidden slechts vier 
hertekende procesplannen tot een vermindering van het totale aantal 
VTE’s. Bepaalde functies kregen in die gevallen een uitdovend karakter: 
de entiteiten schrappen ze van het personeelsplan zodra de functiehou-
der uitstroomt. In één geval had het hertekende procesplan geen invloed 
op het totale aantal VTE’s. Doordat de focus van de procesoptimalisatie 
vooral lag op de verhoging van de kwaliteit, leidde de proceshertekening 
bij acht van de dertien entiteiten die processen hertekenden, tot een 
behoefte aan bijkomende functies(37). 
 
De geen-snoei-geen-groei-beslissing van de Vlaamse Regering ver-
klaart grotendeels dat de procesoptimalisatie beperkt bleef. Zo vermeldt 
een personeelsplan dat gedeeltelijk steunt op procesbeschrijvingen, dat 
werd uitgegaan van het status-quo op de personeelseffectieven en dat 
alleen voor de afdeling die bijkomende opdrachten kreeg, een grondige 
behoefteanalyse op grond van processen plaatsvond, om na te gaan 
hoeveel bijkomende functies precies nodig waren. 
 
 
3.3.4 Doelstellingen en termijn 
 
Een degelijk personeelsplan is ingebed in het strategisch beleid van de 
entiteit. Het personeelsplan moet tot uiting brengen hoe het bijdraagt tot 
het bereiken van de doelstellingen van de entiteit. Ook als een perso-
neelsplan bestaande functies wijzigt of in nieuwe functies voorziet om-
wille van nieuwe of gewijzigde processen, moet het duiden hoe deze 
wijzigingen bijdragen tot de doelstellingen van de entiteit. Dat impliceert 
in elk geval dat een personeelsplan een visie op lange termijn heeft. Dat 
is minstens de termijn van de beheersovereenkomst (eind 2010) of ma-
nagementovereenkomst. 
 
Vijftien personeelsplannen van de 38 zijn gebaseerd op procesbeschrij-
vingen. In principe hebben de entiteiten deze processen beschreven in 
functie van hun strategische en operationele doelstellingen. Slechts acht 
van die vijftien procesgebaseerde personeelsplannen leggen uitdrukke-
lijk een verband tussen de processen, het vereiste personeel en de 
doelstellingen van de entiteit.  
 
24 van de 38 personeelsplannen hebben geen termijn bepaald. Slechts 
negen personeelsplannen hebben een expliciete lange-termijnopstelling: 
zes tot eind 2010 en drie voor een langere termijn(38). Vijf personeels-
plannen hebben maar een tijdshorizon van een jaar. 
 

 
 
 
37  Dit zijn wel allemaal budgetneutrale personeelsplannen, waarvoor de entiteiten 

geen bijkomende kredieten vragen.  
38  Twee personeelsplannen bepalen hun personeelsbehoeften tot 2011. Een perso-

neelsplan heeft een termijn tot 2012. 
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Volgens de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 moet 
het personeelsplan minimaal één keer per jaar formeel worden geactua-
liseerd. 
 
 
3.3.5 Kloofanalyse en implementatieplan 
 
Een personeelsplan moet een analyse bevatten van de kloof tussen de 
bestaande personeelsbezetting en de vereiste personeelsbezetting. Het 
kan deze kloof omschrijven in kwantitatieve (aantal VTE’s te weinig of 
teveel), kwalitatieve (gebrek of overschot aan kwalificaties en competen-
ties) en financiële termen (kostprijs van de bestaande en gewenste func-
ties). 
 
Op de kloofanalyse moet een plan volgen om de kloof te overbruggen 
en de bestaande personeelsbezetting zoveel mogelijk af te stemmen op 
de personeelsbehoeften. Dit implementatieplan moet een verband leg-
gen met alle HR-instrumenten, zoals werving en selectie, interne mobili-
teit, opleiding, beloning, competentiemanagement, e.d. Het kan ook de 
eventuele behoefte aan andere middelen, bijvoorbeeld ICT, in kaart 
brengen. 
 
De meeste personeelsplannen bevatten geen analyse van de kloof tus-
sen de bestaande personeelsbezetting en de werkelijke personeelsbe-
hoeften. Ze bevatten evenmin een uitgewerkt implementatieplan. Som-
mige plannen bevatten wel een tijdsschema voor voorziene omzettingen 
(van contractuele naar statutaire functies), wervingen en bevorderingen.  
 
36 van de 38 personeelsplannen bieden een kwantitatief overzicht van 
de bestaande en te voorziene personeelsbezetting. Zij drukken het ver-
schil tussen beide uit in VTE’s of, bij drie personeelsplannen, in aantal 
personeelsleden (koppen)(39). De meeste van deze plannen vermelden 
ook de kostprijs van de wijzigingen. Twee personeelsplannen geven 
alleen een overzicht van de te voorziene personeelsbezetting. 
 
35 personeelsplannen(40) delen het huidige en voorziene aantal VTE’s of 
aantal personeelsleden (koppen) in volgens rang en/of niveau. De orde-
ning in rang of niveau biedt echter weinig inhoudelijke informatie over de 
functie. Zij geeft evenmin informatie over de vereiste competenties. 
Rang of het niveau laten alleen toe een verband te leggen met het ver-
eiste algemene diploma- of kwalificatieniveau van de functies.  
 
Drie personeelsplannen vermelden zowel bij de bestaande als bij de 
voorziene personeelsbezetting, behalve de rang of het niveau, ook de 
functiebenamingen. Dat biedt een concreter beeld van de inhoud van de 
functies. Drie personeelsplannen nemen alleen in het overzicht van de 
voorziene personeelsbezetting de functiebenamingen op. Twee perso-

 
 
 
39  Zie punt 3.3.1. 
40  Een personeelsplan deelt het huidige aantal en het voorziene aantal VTE’s alleen in 

volgens hun functiebenaming, zonder rang en niveau te vermelden. 
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neelsplannen vermelden ten slotte de functiebenamingen alleen voor de 
bijkomende VTE’s of voor wijzigingen aan bestaande functies. 
 
Daarnaast is er slechts één entiteit die in haar personeelsplan het voor-
ziene aantal VTE’s indeelt in de functiefamilies van de Vlaamse over-
heid, met aanduiding van het niveau van competentie(41).  
 
Het AGO heeft het instrument functiefamilies van de Vlaamse overheid 
aangeboden. Dat bundelt de meeste functies die in de verschillende 
entiteiten van de Vlaamse overheid voorkomen(42). Een functiefamilie 
groepeert en beschrijft functies die gelijkaardig zijn naar de aard van de 
activiteiten en vereiste competenties. Elke familie is op haar beurt inge-
deeld in een aantal niveau’s, waarbij elk niveau functies van min of meer 
gelijke zwaarte groepeert. Per niveau geeft het AGO telkens een set van 
competenties aan.  
 
De functiefamilies vormen een goed hulpmiddel voor de opmaak van 
een personeelsplan. Zij zijn immers opgesteld vanuit een procesmatige 
benadering en kunnen een globaal overzicht bieden van de aard van de 
activiteiten die een entiteit uitvoert en het competentieniveau dat daar-
voor nodig is. Bovendien vormen de functiefamilies een instrument dat 
gemeenschappelijk aangeboden wordt voor alle entiteiten van de 
Vlaamse overheid. Vermelding van de functiefamilie en het competen-
tieniveau van het huidige en vereiste aantal VTE’s in de personeels-
plannen zou in grote mate de transparantie en de coherentie van de 
personeelsplannen in de Vlaamse overheid verhogen. Ook volgens de 
beslissing van 24 april 2009 is het aangewezen om in het personeels-
plan de vertaalslag te maken naar de functiefamilies. 
 
De andere entiteiten brengen in hun personeelsplan de kloof tussen de 
huidige en de nodige competenties niet in kaart(43). Sommige entiteiten 
vermelden wel dat ze voor de bestaande en de nieuwe of gewijzigde 
functies functiebeschrijvingen hebben opgemaakt of ermee bezig zijn. 
Deze functiebeschrijvingen zouden ook competentieprofielen bevatten. 
 
 
3.3.6 Communicatie 
 
Het management, de HR-dienst en alle personeelsleden moeten het 
personeelsplan kennen. Het personeelsplan moet dus een degelijke 
communicatie krijgen. De managementcode schrijft voor dat de entitei-

 
 
 
41  Een andere entiteit vermeldt in de vragenlijst dat elke functie is ingedeeld in een 

functiefamilie, maar het personeelsplan zelf vermeldt de functiefamilies niet. 
42  Het AGO schat dat het 80% van de functies in de Vlaamse overheid dekt.  
43  Het competentiewoordenboek van de Vlaamse overheid definieert een competentie 

als een observeerbare eigenschap in de vorm van kennis, kunde of een gedrags-
vaardigheid die bijdraagt tot een succesvol functioneren in een specifieke rol of 
functie. Vaktechnische competenties zijn kennisgebonden competenties. Gedrags-
competenties zijn de vertaling van zowel waarden, als van persoonlijke motivatie en 
vaardigheden in gedrag.  
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ten het op een toegankelijke wijze beschikbaar moeten stellen, ten min-
ste op hun intranet.  
 
Minder dan de helft van de entiteiten (16 op de 38) heeft echter haar 
personeelsplan op het intranet gezet. Negen daarvan hebben hun per-
soneelsplan ook toegelicht op een of meer personeelsvergaderingen. 
 
Vier entiteiten hebben hun personeelsplan niet op het intranet gezet, 
maar wel toegankelijk gemaakt voor het personeel op een andere wijze 
dan voorgeschreven door de managementcode, bijvoorbeeld op een 
gemeenschappelijke netwerkschijf, in een nieuwsbrief aan het personeel 
of in verspreide geschreven exemplaren. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat 53% van de personeelsplannen 
degelijk zijn gecommuniceerd(44).  
 
Zeven entiteiten (18%) antwoordden in de vragenlijst dat zij hun perso-
neelsplan nog niet op hun intranet plaatsten, maar dat ze dat wel van 
plan waren. Sommigen planden ook bijkomende infosessies.  
 
Vijf entiteiten (13%) hebben hun personeelsplan niet ter beschikking 
gesteld van hun personeel. Zij hebben er alleen een toelichting over 
gegeven op personeelsvergaderingen of aan de afdelingshoofden, die 
op hun beurt hun personeelsleden moesten inlichten.  
 
Volgens de vragenlijst hebben zes entiteiten (16%) hun personeelsplan 
op geen enkele wijze gecommuniceerd.  
 
De Vlaamse Regering besliste op 24 april 2009 dat elke entiteit het 
goedgekeurde personeelsplan aan het departement Bestuurszaken 
dient te bezorgen, die het op zijn extranetsite moet publiceren.  
 
 
3.3.7 Overzichtstabel 
 
De onderstaande overzichtstabel betreft de 38 entiteiten van de 62 die 
eind juli 2008 over een personeelsplan beschikten. Elf entiteiten waren 
nog bezig met de opmaak ervan en dertien entiteiten waren nog niet 
gestart. 

 
 
 
44  Twintig van de 38 personeelsplannen.  

Stuk 37 (2009-2010) – Nr. 138

V L A A M S  P A R L E M E N T



 
 

    % aantal

Vorm/indeling • cijfermatig overzicht en inhoudelijke toelichting 42% 16
 • opgemaakt in VTE 92% 35

Processen • procesgebaseerd 39% 15
 • toelichting over samenhang processen-personeel 29% 11
 • proceshertekening die: 34% 13
 leidt tot vermeerdering VTE’s(45)  61% 8
 leidt tot vermindering VTE’s(46)   31% 4
 leidt tot status-quo  8% 1
Doelstellingen • toelichting verband processen/personeel/doelstellingen 21% 8
 • lange termijn 24% 9

Kloofanalyse • overzicht van huidige en te voorziene bezetting 95% 36
 • indeling VTE's of aantal personeelsleden (koppen) in 

rang en niveau 
92% 35

 • functiebenamingen huidige en te voorziene bezetting 8% 3

 • functiebenamingen alleen in te voorziene 
bezetting 

8% 3

 • functiebenamingen alleen in nieuwe 
bezetting 

5% 2

 • indeling voorziene VTE's in functiefamilies 3% 1

 Communica-
tie 

• degelijke communicatie  53%  20  

 

3.4 Uitbesteding 

De minister van Bestuurszaken vermeldde in zijn beleidsnota Bestuurs-
zaken 2004-2009 dat in het verleden al te gemakkelijk een beroep werd 
gedaan op externe knowhow. Als een entiteit uitbesteding overweegt, 
dient zij te onderzoeken of de vereiste kennis en capaciteit niet in de 
Vlaamse overheid voorhanden is. Op 24 maart 2006 keurde de Vlaamse 
Regering de aanwerving goed van interne consultants bij het departe-
ment Bestuurzaken en het AGO om de entiteiten bij te staan bij hun or-
ganisatieontwikkeling. De regeringsbeslissing vermeldde dat de uitbouw 
van deze interne capaciteit ertoe moet leiden dat de entiteiten voor hun 
organisatieontwikkeling minder een beroep doen op externe consultants.  

 
 
 
45  Deze acht personeelsplannen zijn alle budgetneutraal. Zes andere budgetneutrale 

personeelsplannen, maar zonder proceshertekening, vertolken eveneens een be-
hoefte aan bijkomend personeel. Daarbuiten zijn er acht personeelsplannen met 
een verhoging van het personeelsbudget en een stijging van het aantal perso-
neelsleden. 

46  Ook vier van de niet-procesgebaseerde personeelsplannen leidden tot een vermin-
dering van het aantal VTE’s. 
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Uit het onderzoek blijkt dat zes entiteiten (16%) een beroep hebben ge-
daan op een externe consultant voor de opstelling van hun personeels-
plan. In het algemeen gaven de betrokken entiteiten aan dat zij uitbe-
steedden omdat ze nood hadden aan deskundige, objectieve begelei-
ding en omdat interne knowhow ontbrak.  
 
Deze redenen vergen echter relativering, aangezien de entiteiten van de 
Vlaamse overheid al sinds 2000 ervaring konden opbouwen met pro-
cesgebaseerde personeelsplannen, al dan niet begeleid door een exter-
ne consultant. Bovendien bestond een uitgewerkte PIP/PEP-
methodolgie, die zij moesten volgen of als richtlijn hanteren, en de mo-
gelijkheid of verplichting methodologisch advies in te winnen bij de 
toenmalige Administratie Personeelsontwikkeling. En thans kunnen de 
entiteiten voor advies en begeleiding dus een beroep doen op de interne 
consultants van het AGO. 
 
De opdracht aan de externe consultant was bij de zes entiteiten telkens 
beperkt tot de opstelling van een proces- en personeelsplan. De opmaak 
van een missie, een visie of doelstellingen was daar niet in begrepen. 
De opdrachten kostten 5.293 EUR, 7.200 EUR, 17.303 EUR, 82.280 
EUR, 115.600 EUR en 395.582 EUR. De gemiddelde kostprijs voor de 
uitbesteding bedroeg dus 103.876 EUR. De hoogste kostprijs van 
395.582 EUR buiten beschouwing gelaten, bedroeg de gemiddelde 
kostprijs 45.536 EUR. De externe consultancy uitbesteed langs het AGO 
bedroeg daarentegen gemiddeld slechts 31.111 EUR(47).  
 

3.5 Conclusie 

Alle entiteiten beschikten over een opstartpersoneelsplan. 38 entiteiten 
(61%) beschikten eind juli 2008 over een goedgekeurd personeelsplan 
en 11 entiteiten (18%) waren bezig dat op te maken. De niet-
budgetneutrale plannen respecteerden de procedure van administratie-
ve en begrotingscontrole. Tal van de budgetneutrale personeelsplannen 
doorliepen overigens bijkomende, niet verplichte procedurestappen. Dat 
kan er op wijzen dat de procedure onvoldoende transparant was.  
 
Op kwalitatief vlak voldoen de goedgekeurde personeelsplannen echter 
te weinig: 
• Slechts vijftien entiteiten baseerden hun personeelsplannen volledig 

op procesbeschrijvingen (39%). Slechts elf ervan verstrekten daarbij 
een overzicht van de belangrijkste processen en uitleg over de sa-
menhang tussen de processen en het gewenste personeel. 

• De plannen variëren sterk in omvang en vorm. Minder dan de helft 
van de personeelsplannen geven op een beknopte wijze voldoende 
inhoudelijke toelichting.  

 
 
 
47  Zie punt 2.5. 
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• De opmaak van procesgebaseerde personeelsplannen ging zelden 
gepaard met procesoptimalisatie en hertekende plannen leidden 
vooral tot een bijkomende behoefte aan personeel. Wellicht ver-
klaart de status-quobeslissing van de Vlaamse Regering groten-
deels de beperkte procesoptimalisatie.  

• Slechts negen personeelsplannen hebben een lange-termijnvisie. 
• De meeste personeelsplannen lieten na het verschil tussen de be-

staande en gewenste personeelsbezetting voldoende te analyseren 
en een plan uit te werken om dat verschil te overbruggen.  

 
Bovendien is maar goed de helft van de personeelsplannen degelijk 
gecommuniceerd binnen de entiteit. 
 
Ten slotte deden zes entiteiten (16%) een beroep op externe consultan-
cy voor de opmaak van hun personeelsplan, hoewel de Vlaamse over-
heid al sinds 2000 ervaring met procesgebaseerde personeelsplanning 
kon opbouwen en ook het AGO advies en begeleiding aanbiedt. 
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4 Algemene conclusie 

Sinds het HOOP-project in de jaren negentig is de Vlaamse overheid 
gestart met een personeelsbeleid op basis van personeelsplannen in 
plaats van personeelsformaties. De keuze voor personeelsplannen ging 
gepaard met een responsabilisering van de leidend ambtenaren. Perso-
neelsplannen laten een meer flexibel personeelsbeleid toe. Een goed 
personeelsplan draagt er toe bij dat de doelstellingen en kerntaken van 
de overheidsentiteiten op een efficiënte en effectieve wijze worden ge-
realiseerd. Het personeelsplan moet dan wel gebaseerd zijn op een ana-
lyse en optimalisatie van de processen van die kerntaken. Het bevat een 
plan om de kloof tussen de bestaande en de gewenste personeelsbe-
zetting te overbruggen en maakt de samenhang duidelijk met andere 
HRM-instrumenten. De procesanalyse werd sterk gestimuleerd door de 
methodologie van de PIP/PEP-richtlijn van 1999, de managementcode 
en de reorganisatie in het kader van BBB, die aanleiding was tot de ver-
plichting in het raamstatuut om nieuwe personeelsplannen op te stellen. 
 
Ondanks zijn historiek van meer dan tien jaar en de inhuring van externe 
consultants is het personeelsbeleid op grond van personeelsplannen 
nog altijd onvoldoende consequent uitgewerkt en uitgevoerd. Zo vermel-
den de beleidsdocumenten Bestuurszaken niet duidelijk wat de Vlaamse 
Regering met het instrument personeelsplanning precies beoogt. Ook 
het raamstatuut hanteert een te enge definitie van personeelsplanning. 
De managementcode miste lange tijd voldoende draagvlak bij de leidend 
ambtenaren. Het beleid verliest vooral aan coherentie door de nog 
steeds geldende beslissing van de Vlaamse Regering van 2003, die een 
status-quo in de tewerkstelling bij de Vlaamse overheid voorschreef. 
Deze lineaire maatregel stimuleert de entiteiten onvoldoende om hun 
processen te optimaliseren. Bovendien houdt de Vlaamse Regering zich 
niet aan haar beslissing. Sinds 2004 liet zij het aantal personeelsleden 
bij de volledige Vlaamse overheid met 10% toenemen. Er is wel nood 
aan een grotere samenwerking tussen de entiteiten en aan analyse van 
de processen op het niveau van de Vlaamse overheid. 
 
 
Door de autonomie van de entiteiten sinds de BBB-reorganisatie en de 
responsabilisering van de leidend ambtenaren ligt de klemtoon bij de 
bewaking van de totstandkoming en uitvoering van personeelsplannen 
bij de entiteiten. Zij zijn verplicht internebeheersingsmaatregelen uit te 
bouwen. De Vlaamse Regering heeft pas in april 2009 een afzonderlijke 
procedure voor de vaststelling van de personeelsplannen vastgelegd. 
De procedure voor de intussen opgestelde personeelsplannen was on-
voldoende transparant. Ook het toezicht van de Inspectie van Financiën 
of de gemachtigde van Financiën was beperkt. De externe bewaking 
concentreert zich in de rapporteringsplicht. Hoewel de Vlaamse overheid 
voor de rapportering over loonkosten en personeelsbezetting inmiddels 
gemeenschappelijke definities en kengetalberekeningen heeft afgespro-
ken, staat de integratie van die rapportering in de cyclus van beheers-
overeenkomsten, ondernemingsplannen en jaarrapporten nog niet op 
punt. Zo ontbreken nog gemeenschappelijke rapporteringsformaten. 
Ook ontbreekt nog een regeling voor de rapportering over personeels-
planning bij de departementen ter uitvoering van de managementover-
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eenkomsten en heerst nog onduidelijkheid over de rapportering ter uit-
voering van de PLOEG-jaarplanning. 
 
De personeelsplannen zijn sinds de BBB-reorganisatie maar traag tot 
stand gekomen. Van de 62 door het Rekenhof ondervraagde entiteiten, 
hadden er eind juli 2008 slechts 38 een personeelsplan. Slechts vijftien 
van deze 38 plannen steunden op procesbeschrijvingen. Bovendien 
besteedden de entiteiten te weinig aandacht aan de optimalisatie van de 
processen, vooral vanuit het oogpunt van de efficiëntie. De meeste per-
soneelsplannen verduidelijken niet de samenhang tussen het proces- en 
personeelsplan en de doelstellingen van de entiteit. Zij bevatten even-
min een grondige analyse van de kloof tussen de bestaande perso-
neelsbezetting en de werkelijke personeelsbehoeften. Een uitgewerkt 
implementatieplan om deze kloof te overbruggen ontbreekt meestal. 
Slechts een kwart van de personeelsplannen is expliciet opgesteld voor 
een langere termijn dan een jaar. 
 
De entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen een beroep doen op be-
geleiding door de consultants van het AGO. Voor zijn begeleidingen 
doet het agentschap een beroep op externe consultants, wat echter 
goedkoper is dan wanneer de entiteiten rechtstreeks externe consul-
tants inhuren. 
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5 Aanbevelingen 

 
• De Vlaamse Regering moet duidelijker aangeven wat ze met het 

instrument proces- en personeelsplanning beoogt. Ook een volledi-
ge definitie van personeelsplanning in het raamstatuut is aangewe-
zen. 

• De Vlaamse Regering dient de geen-snoei-geen-groei-beslissing 
van 12 september 2003 te heroverwegen, rekening houdende met 
de budgettaire beperkte mogelijkheden. Tegelijk dient ze maatrege-
len te treffen om het draagvlak bij de leidend ambtenaren voor de-
gelijke procesgebaseerde personeelsplannen te verhogen. Ze dient 
de centrale bewaking te versterken met het oog op optimalisatie en 
efficiëntieverhoging. 

• De samenwerking tussen de entiteiten op het vlak van proces- en 
personeelsplanning dient te worden gestimuleerd en de analyse 
moet ook op het niveau van de Vlaamse overheid plaatsvinden.  

• Het is raadzaam te onderzoeken welke elementen van de beslissing 
van 24 april 2009 betreffende de procedure personeelsplan beter 
worden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. 

• De Vlaamse minister van Bestuurszaken dient gemeenschappelijke 
rapporteringsformaten met eenduidige kengetallen uit te werken en 
de rapportering over de kwaliteit en de uitvoering van de perso-
neelsplannen bij de departementen te regelen. 

• De Vlaamse minister van Bestuurszaken dient te overwegen het 
minimale sjabloon voor personeelsplanning uit te breiden, opdat de 
personeelsplannen ook de nodige inhoudelijke toelichtingen bevat-
ten, zoals de belangrijkste processen en de samenhang tussen pro-
cessen, personeelsplan en doelstellingen. 

• De entiteiten dienen zich in de eerste plaats te wenden tot de inter-
ne consultants van het AGO voor advies en ondersteuning bij de 
opstelling van hun proces- en personeelsplan.  

• Voor de indeling van de functies in een personeelsplan dienen de 
entiteiten gebruik te maken van het instrument functiefamilies van 
de Vlaamse overheid.  
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6 Reactie van de minister 

De Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburge-
ring, Toerisme en Vlaamse Rand antwoordde op 30 september 2009 dat 
de aanbevelingen behartenswaardig zijn en zullen meegenomen worden 
in de beleidsnota Bestuurszaken en in het vervolgtraject inzake perso-
neelsplanning. De minister sluit zich aan bij de opmerkingen die het de-
partement Bestuurszaken en het AGO eerder maakten en heeft geen 
verdere opmerkingen.  
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Bijlage 1: lijst van de bevraagde entiteiten  

 
Beleidsdomein diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) 
Departement  
Studiedienst van de Vlaamse Regering 
Interne audit van de Vlaamse Administratie 
Agentschap voor Geografische informatie Vlaanderen 
Beleidsdomein Bestuurszaken (BZ) 
Departement 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
Agentschap voor Overheidspersoneel 
Agentschap voor Facilitair Management   
Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB) 
Departement 
Centrale Accounting 
Agentschap Vlaamse Belastingdienst 
Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen (IV) 
Departement 
Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking 
Toerisme Vlaanderen 
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie   
Departement 
Agentschap Economie 
Vlaams Agentschap Ondernemen 
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 
Departement  
Agentschap voor Onderwijsdiensten 
Agentschap Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs 
Agentschap voor Onderwijscommunicatie 
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Departement 
Inspectie welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Agentschap Jongerenwelzijn  
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
Kind en Gezin 
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel 
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem  
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media  
Departement  
Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 
Kunsten en Erfgoed 
Agentschap BLOSO 
Vlaamse Regulator voor de Media 
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Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 
Departement  
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen   
Beleidsdomein Landbouw en Visserij  
Departement Landbouw en Visserij  
Agentschap voor Landbouw en Visserij 
Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek 
Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie    
Departement 
Instituut voor Natuur en Bosonderzoek 
Agentschap voor Natuur en Bos  
Vlaams Energieagentschap 
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
Vlaamse Milieumaatschappij 
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt 
Vlaamse Landmaatschappij 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
Departement  
Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust 
Agentschap Wegen en Verkeer 
Waterwegen en Zeekanaal 
De Scheepvaart 
Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erf-
goed  
Departement 
Agentschap Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed Vlaanderen    
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed  
Agentschap Inspectie RWO 
Agentschap Wonen-Vlaanderen 
Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen 
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Bijlage 2: Antwoord van de minister 

 
30 september 2009 
 
Mijnheer de eerste voorzitter, 
 
Met uw brief van 18 augustus 2009 bezorgde u mij het ontwerpverslag 
van de audit Personeelsplanning bij de Vlaamse overheid en vroeg u mij 
binnen de termijn van één maand mijn reactie op de conclusies en aan-
bevelingen te willen meedelen. 
 
Vooreerst wens ik u te danken voor dit ontwerpverslag. De in dit verslag 
opgenomen aanbevelingen zijn zeker behartenswaardig en zullen mee-
genomen worden in mijn beleidsnota Bestuurszaken en in het vervolg-
traject inzake personeelsplanning. 
 
Naast de opmerkingen die u eerder werden bezorgd door het departe-
ment Bestuurszaken op 2 juli 2009 en door het agentschap Overheids-
personeel op 13 juli 2009 heb ik geen verdere opmerkingen bij het ont-
werpverslag. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Geert Bourgeois 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering 
Vlaams minister van Bestuurzaken, Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand 
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