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DEZE TEKST WERD GEMAAKT VIA COCREATIE! 
 

Deze concepttekst werd gemaakt met brede betrokkenheid van mensen uit de 
publieke dienstverlening (Vlaams, federaal, Europees) en uit de private sector. 
De sociale media werden ingeschakeld om zoveel mogelijk expertise en kennis te 
verzamelen over innovatieve arbeidsorganisatie en haar toepassing binnen de 

overheid. De meeste deelnemers zijn verenigd via de LinkedIn groep “De 
innovatieve bende” waar via de ledenlijst de namen publiek te raadplegen zijn. 
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Managementsamenvatting 
Deze tekst biedt een concept aan om te werken aan een innovatieve 
arbeidsorganisatie binnen de Vlaamse overheid. De tekst bouwt vooral voort op 
bestaande beleidsvisies binnen de Vlaamse overheid die een impact hebben op 
een innovatieve arbeidsorganisatie. De doelstelling van een innovatieve 
arbeidsorganisatie is het inzetten op een doorgedreven klantgestuurde 
organisatie en een optimale relatie tussen de kwaliteit van de arbeid en de 

kwaliteit van de organisatie. Er wordt binnen het concept gekozen voor een 
duidelijke strategie en richting, afdoende regelruimte en verantwoordelijkheid 
voor de entiteiten en samenhangende processen met een minimale bureaucratie. 

Als de Vlaamse overheid wil groeien naar een innovatieve arbeidsorganisatie, 
dan zijn er een aantal minimale vereisten waaraan elke entiteit zou moeten 
voldoen volgens wetenschappelijke1 inzichten: 

• Het primaire proces (vertrekkende vanuit de burger-klant) staat centraal 
en is de basis van het organiseren van hieruit kan je stromen detecteren 
en dus ook complexiteit reduceren.  

• Vergroten van het regelvermogen van teams 
• Zelfregelend teamwerk gebaseerd op een complete taak (“end to end”) 
• Nadruk op horizontale coördinatiemechanismen 
• Resultaatgericht werken 

Deze eigenschappen moeten leiden tot: 

• Minimale hiërarchie 
• Vereenvoudigde procedures 
• Sterk leiderschap 
• Anders en beter leren. 

Deze concept tekst geeft weer hoe entiteiten een veranderingstraject kunnen 
doorlopen om te beantwoorden aan deze minimale vereisten. 

Een samenvatting van deze tekst kan geraadpleegd worden in de vorm van een 
prezi presentatie:  

http://prezi.com/2eimaeejan9d/innovatieve-arbeidsorganisatie/  

                                       
1
 ‘Anders Organiseren en beter werken’, Van Hootegem, Van Amelsvoort, Van Beeck en Huys 
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INLEIDING 
 

Binnen de Vlaamse overheid staan we voor diverse interne en externe 
uitdagingen (voorbeeld: besparingen, efficiëntere overheid,…). In 2006 werd dan 
ook gekozen voor een Beter Bestuurlijk Beleid om onze overheid slagkrachtiger 
te maken. In verschillende beleids –en visieteksten van de Vlaamse overheid 
zien we in dit kader een tendens naar klantgestuurde processen bij de uitwerking 

van onze dienstverlening. Dit is een strategische keuze en de eisen vanuit de 
burgers en de klanten van de overheid spelen hier een belangrijke rol. Om een 
en ander in de praktijk te brengen is het nodig om een passend 
organisatieregime (samenhangend stelsel van condities) uit te werken. De 
ankerpunten van zo’n klantgestuurde organisatie kunnen we samenvatten in 5 
belangrijke elementen: 

1. Duurzame dienstverlening 
2. Innovatie 
3. Flexibiliteit 
4. Kwaliteit 
5. Efficiëntie 

 

Deze conceptnota rond innovatieve arbeidsorganisatie wil niet opnieuw het warm 
water uitvinden, maar vooral verder bouwen op wat we al hebben om deze 5 
ankerpunten voeding te geven.  
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THEORETISCHE SITUERING VAN 
HET BEGRIP “INNOVATIEVE 
ARBEIDSORGANISATIE” 

De innovatieve arbeidsorganisatie baseert zich op inzichten die verworven zijn 

binnen de sociotechniek en beoogt een synergie tussen de kwaliteit van de 

organisatie en de kwaliteit van de arbeid in de vorm van betrokkenheid en 

uitdagende jobs. De sociotechniek is een toegepaste wetenschap die streeft naar 

het verbeteren van het functioneren van zowel mens als organisatie door 

aanpassing of fundamenteel herontwerp van werkprocessen en organisatie van 

de techniek of diensten én van de menselijke arbeidstaken. 

Om een beter zicht te krijgen op de kwaliteit van de arbeid wordt meestal een 

onderscheid gemaakt tussen een aantal kenmerken van de arbeidssituatie, 

namelijk de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden 

en de arbeidsverhoudingen.  

Arbeidsinhoud verwijst naar de aard en het niveau van het werk en de wijze 

waarop taken verdeeld worden. Belangrijke aandachtspunten binnen de 

arbeidsinhoud zijn onder andere de autonomie en de samenwerkings- en 

contactmogelijkheden. Arbeidsinhoud heeft een belangrijke impact op 

leermogelijkheden en stressrisico’s.  

 

Arbeidsomstandigheden verwijst naar de fysieke omstandigheden waaronder 

gewerkt wordt. Bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden, veiligheid, lawaai, 

verlichting, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, etc. De 

arbeidsomstandigheden kunnen de werknemers lichamelijk en/of geestelijk 

belasten of stimuleren.  

 

Arbeidsverhoudingen verwijst naar de wijze waarop werkgevers en 

werknemers, zowel op de werkvloer als buiten het bedrijf, met elkaar omgaan. 

Het gaat ook om de wijze waarop de onderlinge samenwerking georganiseerd is 

en waarop conflicten opgelost worden. De stijl van leidinggeven en het al dan 

niet beschikken over medezeggenschap zijn hiervan voorbeelden.  
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Arbeidsvoorwaarden zijn alle afspraken tussen werkgever en werknemer over 

de voorwaarden waaronder arbeid verricht wordt. Het kan gaan om 

loonafspraken, toeslagen en premies, pensioen en spaarregelingen, 

vakantietoeslagen, werktijdregelingen, de duur van het arbeidscontract, 

mogelijkheden voor kinderopvang, opleidings- en carrièremogelijkheden etc. De 

arbeidsvoorwaarden kunnen motiverend werken voor de werknemers.  

De combinatie van deze factoren is van onmisbaar belang bij het beoordelen van 

de kwaliteit van de arbeid. Vanzelfsprekend houden de vier A's verband met 

elkaar. Werken aan de kwaliteit van de arbeid vereist dan ook een inspanning op 

de vier verschillende terreinen tegelijk.  

Om te komen tot een betrokken, flexibele , productieve en innovatieve 
werkomgeving is het in deze optiek van belang om te vertrekken van een 
duidelijke strategie en klare prestatie-eisen.  Een organisatie moet weten waar 
ze naartoe wil en wat ze wil verwezenlijken (“wat”). Vanuit de strategie kunnen 
dan de meest gepaste processen en diensten ontwikkeld worden (“hoe”) waarbij 
de mensen, de cultuur, de structuur en de omgeving de kritische hefbomen zijn 
om deze processen om te zetten in de praktijk (organisatiegedrag). Indien de 
Vlaamse overheid wil evolueren naar een innovatieve arbeidsorganisatie, dan zal 
gewerkt moeten worden op de verschillende pijlers. 
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De figuur hieronder geeft de regime shift weer van een bureaucratische naar 
innovatieve organisatie.  

 Structuur Systemen Mensen Cultuur 

NAAR: 

Innovatief 

regime 

Procesgericht 
organiseren: 
- Van buiten 
naar binnen 

- Klantgerichte 
indeling 

- Denken & 
doen 

Menselijke 
maat 
Netwerken 
Minimale 
hiërarchie 

Resultaatgericht 
werken 
Verminderen 
procedures: die 
er toe doen 
Toegevoegde 
waarde 
vergroten 

Brede 
taakinhoud 
Zelfstandigheid 
Flexibilisering 
Teamwerk 
Initiatiefrijk 
Inspirerend 
leidinggeven 

Resultaatgericht 
Externe 
oriëntatie 
Ja-cultuur 
Professionele 
cultuur 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

VAN: 

Bureaucratisch 

regime  

Strakke 
organisatie: 
smalle taken 
Functioneel 
organiseren 
Command and 
control: top 
down 
Variatie bannen 

Nadruk op 
procedures en 
regels op 
taakniveau 

Routine en 
geoefend werk 
Reactief 
Controlerend 
leidinggeven 

Risicomijdend 
Machtsgericht 
Interne 
oriëntatie 
Nee-cultuur 
 

Figuur: Doorbraak regimeshift, cursusmateriaal Flanders Synergy  

De bovenstaande figuur is gebaseerd op inzichten van De Sitter,voormalig  
hoogleraar aan TU Eindhoven. Hij werkte de ideeën uit onder de noemer mens 
(socius) en organisatie (hulpmiddel, werkstructuur). De Sitter rekende via 
onderzoek af met de stelling, dat grotere arbeidssatisfactie in het werk alleen 
bereikt kan worden door beter leidinggeven, samenwerking en sociale 
kadervorming. Doch, als een werkend individu geen regelvermogen krijgt zal hij 
zich aanpassen aan de situatie en zich tegelijkertijd innerlijk verzetten 
(ziekteverzuim). Wanneer regelbehoefte en regelvermogen niet met elkaar in 
balans zijn ontstaat vervreemding, ongenoegen en stress in de organisatie. Door 
goed toegepaste sociotechniek, onder meer door middel van hele takengroepen 
en zelflerende teams, wordt flexibiliteit van bedrijven gerealiseerd.  

Deze stelling werd nadien verder onderbouwd door het onderzoek van Karasek 
(1979) die het belang van actieve jobs in een gezonde werkomgeving aantoonde. 
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Actieve jobs zijn jobs waarin een goed evenwicht wordt gevonden tussen 
regelmogelijkheden en taakeisen. In dit soort jobs beschikt men over meer 
leermogelijkheden en worden stressrisico’s gereduceerd2. Mensen in actieve jobs 
zeggen ook significant meer dat ze langer willen werken tot aan de 
pensioenleeftijd.  

In Vlaanderen beschikt ongeveer 20% van de bevolking over een actieve job. 

 

           Model van Karasek 

Belangrijke voorwaarden voor het opvoeren van de regelcapaciteit is het 
wegwerken van de kunstmatige scheiding tussen denken en doen, het reduceren 
van complexiteit in de organisatie, minimale hiërarchie en reductie van regels 
van bovenaf.. Op basis van dit gedachtegoed is in Vlaanderen o.a. Flanders 
Synergy opgericht. Flanders Synergy promoot, bevordert en initieert innovaties 
op vlak van arbeidsorganisatie in Vlaamse bedrijven, social profit organisaties en 
overheidsbedrijven met het oog op meer slagvaardige organisaties (in termen 
van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovatief en duurzaam 
karakter) EN een betere kwaliteit van de arbeid.  

 

 

                                       

2
 De manier waarop organisaties georganiseerd zijn heeft een impact op stress. We beginnen stap voor stap 
meer inzichten te verwerven in het waarom van stress. In die zin is er een methode ontwikkeld die het 
resultaat is van wetenschappelijk onderzoek dat sinds 1987 wordt verricht door het “Institut de Médecine 
Environnementale” (IME, Parijs). Ze is gebaseerd op een synthese van de wetenschappelijke psychologie 
(gedragsmatige en cognitieve therapieën) en de hersenwetenschappen (neurowetenschappen). Met deze 
methode , Neurocognitieve en Gedragsmatige Methode genaamd, kunnen menselijke relaties geobjectiveerd en 
begrepen worden, en kan er met grotere doelmatigheid op worden ingespeeld. Het is een uitdaging om deze 
vernieuwde inzichten in ons gedrag en ons organisatie gedrag te integreren in onze arbeidsorganisatie en 
opleidingsorganisatie. 
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DE WEG NAAR EEN INNOVATIEVE 
ARBEIDSORGANISATIE VOOR DE 
VLAAMSE OVERHEID 

De Vlaamse overheid laten uitmunten in baanbrekend 

vakmanschap 

In de Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2009-2014 en het Merkbeleid 
Vlaanderen 2012-2020 engageert de Vlaamse overheid zich om een 
professioneel langetermijnbeleid uit te bouwen op vlak van beeldvorming en 
reputatie. Het Merkbeleid wil organisatiebreed inzetten op een aantal belangrijke 
eigenschappen die de Vlaamse overheid moet kenmerken. Baanbrekend 
vakmanschap is de centrale eigenschap die naar voor geschoven wordt. Indien 
we hierin willen slagen moet er ook een lat gelegd worden op vlak van 
innovatieve arbeidsorganisatie. Baanbrekend vakmanschap vereist namelijk een 
bepaalde context om mensen die bij de overheid werken in die richting te laten 
groeien. Deze context kunnen we situeren op de integrale aanpak die de 
sociotechniek beoogt. Momenteel zijn er binnen de Vlaamse overheid al heel wat 
initiatieven die inwerken op deze context. De uitdaging bestaat erin om deze 
initiatieven goed te kaderen en verder uit te werken met het oog op een 
onderlinge afstemming.  

Het nieuwe werken bij de Vlaamse overheid blijven 

benutten 

De innovatieve arbeidsorganisatie heeft veel gemeen met het Nieuwe Werken. 
Het Nieuwe Werken heeft niet alleen impact op het structurele en logistieke 
(anders inrichten van kantoorruimtes en inzetten op digitalisering van 
informatie), maar ook op de manier waarop mensen gaan samenwerken. In de 
conceptnota ‘Het Nieuwe Werken bij de Vlaamse overheid’ van Joris Scheers 
wordt een kader geschetst om dit verder strategisch in te zetten.  

Indien we binnen het Nieuwe Werken willen evolueren naar baanbrekend 
vakmanschap dat ons toelaat over de entiteiten heen te gaan samenwerken, dan 
zijn er eigenlijk 3 grote pijlers waarin verder geïnvesteerd zal moeten worden: 

1. Bricks (infrastructuur): kantoren om elkaar te ontmoeten binnen een open 
cultuur 

2. Bytes (informatica): in de praktijk merken we dat het niet evident is om in 
te loggen op de verschillende netwerken van de Vlaamse overheid als 
ambtenaren entiteitoverschrijdend willen werken. Een gemeenschappelijke 
ICT policy dringt zich op. 
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3. Brains (de mensen): inzetten op talent en cultuur. 

 

De meeste succesvolle ervaring is er één waarbij vertrekkend vanuit een nieuwe 
visie op mensen, cultuur en organiseren er een aangepaste infrastructuur en 
informatica worden uitgebouwd. De laatste twee peilers zijn dus ondersteunend 
aan het primaire proces, de dienstverlening. 

Een organisatie die gekenmerkt wordt door waarden en 

cultuur  

De generieke waarden van de Vlaamse overheid 

Binnen de Vlaamse overheid bestaan er 4 generieke waardegebonden 
competenties (klantgerichtheid, samenwerken, betrouwbaarheid en voortdurend 
verbeteren). Het voortdurend verbeteren heeft een directe link met innovatie. 
Door medewerkers meer regelruimte te geven binnen een vlakke 

organisatiestructuur worden de waardegebonden competenties in de hand 
gewerkt. 

Diversiteit omarmen 

We moeten vanuit de Vlaamse overheid op niveau van de organisatie alle 
mogelijke drempels verlagen om diversiteit alle kansen te bieden. Openheid en 
respect voor elkaar is hierbij de kritische succesfactor n. Een innovatieve 
arbeidsorganisatie streeft naar een vlakke organisatiestructuur waarbij er een 
absoluut minimum aan generieke regels en procedures bestaat. Er wordt gedacht 
vanuit het perspectief van de medewerker en dat van de organisatie waardoor 
beiden geen vreemden voor elkaar zijn. De vertaling naar de praktijk is mogelijk 
door de werknemers en de leidinggevenden te selecteren en te beoordelen op 
het uitdragen van de waarden vertrouwen, openheid, samenwerken en respect. 
Momenteel ligt er nog veelal een focus op het boeken van (cijfermatige) 
resultaten, maar in een innovatieve arbeidsorganisatie ga je een stap verder en 
wordt er een bijkomend accent gelegd op hoe het gedrag van de mensen en de 
organisatie in zijn totaliteit getoond wordt.  

Groeien naar Cultuur 2020 

Binnen Movi vzw werd er een visietekst opgemaakt over welke cultuur we tegen 
2020 binnen de Vlaamse overheid willen hebben. Volgende cultuurkenmerken 
worden naar voor geschoven: 

• Wendbaarheid 
• Ondernemende overheid 
• Daadkracht 
• Openheid  
• 360° vertrouwen 
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De minimale vereisten van een innovatieve 

arbeidsorganisatie  

Als we willen groeien naar baanbrekend vakmanschap binnen de Vlaamse 
overheid, dan zijn er een aantal minimale vereisten waaraan elke entiteit zou 
moeten voldoen volgens de inzichten van de sociotechniek: 

• Het primaire proces (vertrekkende vanuit de burger-klant) staat centraal 
en is de basis van het organiseren van hieruit kan je stromen detecteren 
en dus ook complexiteit reduceren.  

• Vergroten van het regelvermogen van teams 
• Zelfregelend teamwerk gebaseerd op een complete taak (“end to end”) 
• Nadruk op horizontale coördinatiemechanismen 
• Resultaatgericht werken 

Deze eigenschappen moeten leiden tot: 

• Minimale hiërarchie 
• Vereenvoudigde procedures 
• Sterk leiderschap 
• Anders en beter leren. 
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De minimale vereisten invullen 
via een innovatieve cyclus 

Inleiding 

Een veranderproces naar een innovatieve arbeidsorganisatie kan gezien worden 
als een PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act) waarbij regelmatig een moment van 
evaluatie en bijsturing is ingebouwd. Momenteel zijn er al heel wat entiteiten die 
tot op bepaalde hoogte inwerken op zo’n innovatief proces om hun 
dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast merkt de werkgroep innovatieve 
arbeidsorganisatie ook heel wat drempelvrees bij entiteiten om zo’n proces 
kwaliteitsvol en met de nodige zorg te doorlopen. Daarom wordt er voorgesteld 
om structureel ondersteuning te bieden aan entiteiten om hen te helpen bij het 
behalen van de minimale vereisten om zich innovatief te organiseren. De 
structurele ondersteuning kan bestaan uit een kennisnetwerk met 
procesbegeleiders. 

Opbouw van de cyclus 

De werkgroep innovatieve arbeidsorganisatie heeft op basis van de verschillende 
inzichten een cyclus ontworpen voor het veranderingstraject. De cyclus bestaat 
uit 4 pijlers:  

1. Informatie 
2. Inspiratie 
3. Innovatie 
4. Implementatie 
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De cyclus omvat een veranderingsproces waarbij een kennisnetwerk om die 

veranderingen waar te maken centraal staat (informatie). Dit kennisnetwerk 
omvat procesbegeleiders die entiteiten helpen om hun strategische doelstellingen 
te bereiken via de meest passende organisatievorm. Innovatieve processen 
worden in de hand gewerkt door de medewerkers, burger, klanten en 
stakeholders van de overheid actief te betrekken bij de ontwikkeling, opvolging 
en continue verbetering van producten en diensten die de overheid aan de 
samenleving biedt (cocreatie). Daarnaast moet elke entiteit innoveren om de 
overheidsdiensten en producten van de overheid tegen een zo laag mogelijke 
kostprijs of zo maatschappelijk mogelijk verantwoorde kost aan te bieden. 

Hieronder wordt elke pijler nader toegelicht. 

Informatie  

De pijler “Informatie” bestaat uit enerzijds het verbinden van kennisnetwerken 
(Brains) en anderzijds een bewustwordingsproces via metingen.  

Delen van kennis 

 

Het kennisnetwerk kan bestaan uit formele en informele netwerken die expertise 
hebben over veranderingstrajecten binnen organisaties. De formele netwerken 
zijn de bestaande netwerken (P&O netwerk, netwerk organisatiebeheersing, 
Movi, …) die met elkaar in verbinding staan om vraagstukken die te maken 
hebben met een efficiëntere en effectievere overheid te linken aan een 
innovatieve arbeidsorganisatie. Kennisdeling staat hier centraal. De informele 

netwerken bestaan zowel online als fysiek. Deze netwerken ontstaan vaak vanuit 
een impuls waarbij groepen van mensen die interesse hebben in een bepaald 
onderwerp los van de bestaande structuren kennis gaan delen en innovatieve 
processen gaan uitwerken. Het is de bedoeling om via deze netwerken trends te 
gaan spotten om in te spelen op actuele vragen die leven rond 
organisatieontwikkeling en –beheersing.  

Het spotten van deze trends kan gebeuren via ” linking pins”. Dit zijn 
projectleiders of medewerkers aan projecten die actief zijn in netwerken die 
werken rond deze materie en alert zijn voor bepaalde trends en die signaleren in 
het netwerk. Online is het ook mogelijk om trends te spotten. Dit is veelal 
mogelijk via zoekrobots en hashtags (#) die zoektermen markeren binnen de 
sociale media.  

Er is momenteel op diverse fora de behoefte gesignaleerd om een platform te 
hebben om samen te kunnen werken aan projecten en kennis te delen op vlak 
van innovatieve arbeidsorganisatie en het modern HR beleid. De mogelijkheden 
zijn hier legio (vb. Drupal, Fed Cloud, Google docs, Sharepoint..). De beveiligde 
systemen via de grote softwareontwikkelaars zijn meestal prijzig. De werkgroep 
innovatieve arbeidsorganisatie is op zoek gegaan naar voordelige alternatieven 
waarbij het platform Pleio (www.pleio.nl ) als een inspirerend voorbeeld kan 
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dienen . Pleio is een systeem dat ontwikkeld werd door de Nederlandse 

Rijksdienst en een open source oplossing biedt om samen te werken. De 
Nederlandse Rijksdienst biedt het platform gratis aan en heeft interesse om met 
de Belgische Overheden samen te werken in dit kader. Zo is er de opportuniteit 
om successen rond efficiëntie en effectiviteit te delen tussen België en 
Nederland. De Europese Commissie heeft ook haar interesse getoond in dit 
initiatief. 

Deze beweging van netwerking kunnen we volledig kaderen in het beleid rond 
sociale media. Het effectief inzetten van sociale media kan enkel binnen een 
strategische context. Het inzetten van sociale media binnen een innovatieve 
arbeidsorganisatie kan de slagkracht van kennisdeling en het inspelen op 
maatschappelijke uitdagingen en trends effectiever maken. Er is ook nood aan 
een goed onderbouwd kennismanagement netwerk rond innovatie waarin R&D 
actoren, consultancy bedrijven, scholen, universiteiten, ervaringsdeskundigen en 
dies meer de Vlaamse overheid op een gezonde manier kunnen, willen en 

moeten beïnvloeden via evenementen, de nieuwe sociale media, e.d.  Dit moet 
toestaan om meer out-of-the-box te denken en te bekijken in hoeverre er naast 
nieuwe werkvormen, ook nieuwe professionele families kunnen ontstaan. 

Een lerende organisatie die inzet op creativiteit 

Opdat de Vlaamse overheid als geheel en de entiteiten die er deel van uitmaken, 
elk voor zich, zouden groeien tot een lerende organisatie, een organisatie die 
maatschappelijk mee is en innoveert, dient de wijze waarop Leren & Ontwikkelen 
gestimuleerd wordt,  hierop afgestemd te worden.  

Interactieve opleidingen (workshops, games, …) en coaching maken het mogelijk 
om zeer snel de theorie aan de praktijk te toetsen en laten ruimte voor 
improvisatie,  wat de creativiteit sterk vergroot.  

Op die manier versnelt ook het ontwikkelingsproces van de medewerkers sterk.  

Binnen het concept van innovatieve arbeidsorganisatie vallen de organisatie van 
het werk en het organiseren van leren samen.  Werken is leren en kan 
structureel gestimuleerd worden door personeelsleden te laten werken in een 70-
20-10 verhouding. Dit wil zeggen 70% voor de eigen entiteit, 20% voor 
overkoepelende projecten en 10% vrij in te vullen. Deze werkvorm zorgt ervoor 
dat personeelsleden sneller gaan netwerken en kennis gaan delen. 

In de wijze waarop het ondersteuningsaanbod inzake Leren en Ontwikkelen zal 
georganiseerd worden in de toekomst, staat de gemeenschappelijk op te nemen 
rol inzake kennisverspreiding en kennisdeling centraal.  

Kwaliteitsbewaking via (interne) procesbegeleiders of systemen die er al 

zijn 
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Entiteiten kunnen de behoefte hebben om ondersteuning te krijgen bij het 

veranderingstraject dat ze doorlopen. Er zijn op de markt verschillende 
professionals die hun diensten hiervoor aanbieden. De kostprijs is meestal 
redelijk hoog en de werkgroep innovatieve arbeidsorganisatie is ervan overtuigd 
dat intern voldoende expertise kan opgebouwd worden om via onze eigen 
medewerkers zo’n processen te begeleiden. Er kan bijvoorbeeld een mobiele pool 
van procesbegeleiders opgericht worden om verschillende entiteiten bij te staan 
in hun traject. De procesbegeleiders nemen dan de opgedane ervaring terug mee 
naar de entiteit waar ze werken. Procesbegeleiders kunnen kennis gaan “halen 
en brengen” in het netwerk van Flanders Synergy door deel te nemen aan de 

opleiding, te participeren in de regionale en adviseursnetwerken, door formules 
van detachering of gezamelijke instrument ontwikkeling.  

Binnen het project Spring Uit De Band is ook de vraag ontstaan om een 
netwerk van innovatiebegeleiders en inspiratoren in het leven te roepen, 
op basis van de ervaring die daar uit de projecten ontstaat, en die niet 
geïsoleerd zou mogen blijven. De werkgroep innovatieve 
arbeidsorganisatie stelt voor om de bestaande trajecten te integreren om 
vanuit de concepten van innovatieve arbeidsorganisatie samen de 
randvoorwaarden (vb. een goede logistieke organisatie, een open cultuur 
waarbij ambtenaren meer overkoepelend worden ingezet, …) te voorzien 
die nodig zijn om zo’n begeleiders en coaches te creëren. Deze 
randvoorwaarden zijn nodig opdat ambtenaren tijd mogen / kunnen / 
willen maken om inspirator, begeleider of zelfs coach te zijn.  Bovendien 
kunnen we er zo ook voor zorgen dat entiteiten een duidelijk 
aanspreekpunt krijgen om een beroep te doen op ondersteuning. 

Bewustwording via meting 

 

Het is niet de bedoeling om veel bijkomende metingen te gaan ontwikkelen, 
maar vooral ‘grote schoonmaak’ te doen in de metingen die we al doen en te 
aligneren aan de indicatoren voor een innovatieve arbeidsorganisatie. Binnen de 
Vlaamse overheid worden er veel HR cijfers verzameld, maar ze moeten concreet 
bijdragen tot een actief beleid voor een innovatieve, wendbare organisatie. Het 

loont ook de moeite om aansluiting bij bestaande metingen (vb. zoals ontwikkeld 
door Flanders Synergy) te onderzoeken zodanig dat een benchmark ook buiten 
de overheid mogelijk wordt.  

De werkgroep zal hiertoe een bijdrage leveren door een Witboek te maken over 
innovatie in de Belgische publieke dienstverlening en een wetenschappelijk 
gesteund voorstel formuleren om op een goede manier entiteiten met elkaar te 

benchmarken. 

Naast het meten moeten we er ons bewust van zijn dat er voor elk 
verandertraject een “dwang” en een “drang” aanwezig moet zijn om over te gaan 
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tot implementatie. Meten alleen heeft weinig zin als er niets gedaan wordt met 

hetgeen achter de cijfers zit.  

 

Bovenstaande tekening geeft weer hoe je een vernieuwingstraject stimuleert en 
hoe dit omgezet wordt in gedrag. In eerste instantie worden er concrete 
meetbare pijnpunten opgelijst en opgelost om de vermijden dat men vernieuwt 
om te vernieuwen. 

Er zijn twee grote drivers bij veranderingstrajecten: dwang (er is vernieuwing 
noodzakelijk omwille van de urgente noodzaak; vb. besparing, te weinig 
betrokkenheid, een acuut probleem…) en drang (overtuiging).  Om dit tastbaar 
te maken binnen de Vlaamse overheid, stellen we voor om: 

 

• Een Witboek te maken (zie hierboven) dat opportuniteiten blootlegt en een 
concept voorlegt om een benchmark binnen de overheid mogelijk te 
maken. De metingen die we al doen worden gereduceerd tot hun absoluut 
strategisch belang. 

• Voorbeelden aan te reiken die inspireren (een soort knipperbord uitbouwen 
waarbij organisaties zich kunnen situeren en benchmarken met andere 
overheidsorganisaties).  

• In de benchmark zowel de betrokkenheid als de wendbaarheid van de 
organisatie op te nemen. 

 

Inspiratie 

De pijler “inspiratie” gaat voornamelijk over de ontwikkeling van een visie. Een 
innovatieve arbeidsorganisatie is visiegedreven en elke entiteit zou een proces 
moeten doorlopen om die visie te genereren. Het is hierbij ook de bedoeling om 
bestaande praktijken op elkaar af te stemmen en af te toetsen met de scenario’s 
die geformuleerd staan in de 2020 nota’s. 

Dit proces omvat een aantal belangrijke kenmerken: 
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• Zicht hebben op de belangrijke strategische uitdagingen van de overheid 
en van de organisatie onder impuls van het politieke beleid en het 
maatschappelijke belang. 

• Beroep doen op inbreng van interne en externe stakeholders. 
• Ontwikkelen van verschillende scenario’s om toekomstige uitdagingen aan 

te kunnen. 
 

De visie moet ook 360° getoetst worden aan volgende criteria: 

• Effect op de klanten 
• Talenten medewerkers 
• Arbeidsorganisatie 
• Dienstverlening 
• Besluitvorming 

 

De visie reflecteert ook de rollen en ambities die de entiteit aanneemt. 

Innovatie 

De pijler “innovatie” zet de stap naar de uitvoering. Op basis van de 
visieontwikkeling en de metingen is het de bedoeling om de organisatie bij te 
sturen opdat de visie kan worden gerealiseerd en de resultaten uit de meting 
gehoor krijgen. 

In deze stap is het de bedoeling om processen te hertekenen met het oog op een 
efficiëntere en effectievere overheid.  

Het is de bedoeling om dit innovatief proces zo breed mogelijk te trekken en een 

strategische toets te maken op verschillende niveaus: 

• Regeerakkoord 
• Beheersovereenkomst 
• Beleidsnota 
• Beleidsbrief  
• Ondernemingsplan 

 

De innovatie is enkel mogelijk als entiteiten virtuele en fysieke 
experimenteerruimtes inbouwen waar medewerkers nieuwe ideeën kunnen 
uitproberen en hier voldoende tijd in investeren. 

Het reeds toegepaste “Fexi-4-model” laat bijvoorbeeld medewerkers voor 10% 
vrij om zichzelf te ontwikkelen, te netwerken en 20% van de tijd kan men aan 
activiteiten deelnemen die niet gerelateerd zijn aan arbeid, maar aan de 

verbetering van de arbeidsorganisatie. Dit concept is succesvol gebleken. 
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De experimenteerruimte laat toe om innovatieve oplossingen uit te werken wat 
uiteindelijk kan leiden tot kostenefficiëntie. Innovatie en efficiëntie zijn bijgevolg 
communicerende vaten. 

Implementatie 

De pijler “implementatie” omvat de reële uitvoering van het veranderingstraject. 
Het is de stap waarbij de strategie van de organisatie omgezet wordt in de 
praktijk. Hierbij zijn er drie belangrijke hefbomen die binnen een innovatieve 
arbeidsorganisatie in acht worden genomen: 

1. Inzetten op medewerkers via een modern HR beleid  

De sleutelprojecten van het modern HR beleid omvatten een drijvende kracht om 
de talenten van de Vlaamse overheid optimaal te benutten: 

• Leiderschap 2020 
• Loopbaanbeleid 
• Afstand tot de werkvloer 
• Tijdelijke mobiliteit 
• Talentmanagement 

 

 

Innovatie Efficiëntie 
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2. Soepele arbeidsorganisatie 

De kerndoelstelling is het creëren van een eenvoudige structuur met complexe 
taken (en niet omgekeerd) zodat de wendbaarheid van de organisatie 
geoptimaliseerd wordt. De volgende criteria kenmerken een soepele 
arbeidsorganisatie: 

• Processen voegen waarde toe en zijn de basis van het organiseren 
(complexiteit reduceren en organiseren in termen van de burger-klant) 

• Vergroten van het regelvermogen van teams 
• Zelfregelend teamwerk gebaseerd op een complete taak (“end to end”) 
• Nadruk op horizontale coördinatiemechanismen 
• Resultaatgericht werken 

Deze eigenschappen moeten leiden tot: 

• Minimale hiërarchie 
• Vereenvoudigde procedures (minimale bureaucratie) 
• Sterk leiderschap 
• Anders en beter leren 

 

Binnen een innovatieve arbeidsorganisatie wordt in dit kader een accent gelegd 
op ‘Job Crafting’. Job Crafting is een manier waarop een individu zelf zijn baan 
herstructureert. Dit kan door dat de werknemer aanpassingen aanbrengt in zijn 
taken, samenwerking en/ of cognitief beeld dat hij van zijn werk heeft. De 
specifieke effecten hiervan zijn dat het job design verandert en/ of de sociale 
omgeving verandert. De meer algemene effecten van Job Crafting zijn dat 
iemand het werk als meer betekenisvol zal kunnen ervaren en zich meer 
identificeert met het werk.  

3. De juiste cultuur 

Cultuur is de belangrijkste barrière voor organisatieverandering. De 
cultuurverandering gaat concreet over het gedrag van mensen, groepen en 
teams in een organisatie. Het gaat over het gewenst gedrag gezien vanuit het 
perspectief van klanten, leveranciers en de maatschappij.  

Leiderschap speelt een cruciale sleutelrol in het bekomen van de juiste cultuur. 
In het project Leiderschap 2020 is een concept ontwikkeld over hoe de leiders  
moeten zijn als we een slagkrachtige overheid willen worden. De rol van het 
management is cruciaal om door te stoten naar een visiegedreven organisatie 
met ondernemende medewerkers. Binnen het  I4 traject zullen leiders 
geresponsabiliseerd worden om vanuit de omschreven culturele waarden een 
duidelijke visie en strategie te ontwikkelen die reële antwoorden biedt op huidige 
en toekomstige uitdagingen. Er wordt een “hands on” mentaliteit verwacht 
waarbij het management authentiek een voorbeeldfunctie moet vertolken (doen 
wat je zegt, en zeggen wat je doet). Dit kan enkel succesvol zijn als het 
management zich voortdurend een spiegel voorhoudt door actieve betrokkenheid 
van alle stakeholders. Het concept van innovatieve arbeidsorganisatie spoort 
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ertoe aan om cocreatie (het ontwikkelen en aanbieden van diensten en 
processen met uw stakeholders) in te bouwen in de organisatie. 

Binnen een innovatieve arbeidsorganisatie zijn er 8 kritische succesfactoren van 

cultuurverandering (Kotter): 

In de praktijk komt het er dus op aan om deze 8 succesfactoren uit te werken 
binnen de Vlaamse overheid en dit structureel op te volgen via een cultuurscan 
(vb. Quinn & Cameron).  
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Volgende tabel geeft weer wat dit voor de Vlaamse overheid kan betekenen: 

Culturele succesfactor Actiepunten 

Creëer een gevoel van urgentie • Benchmark -tussen 
overheidsdiensten- opdat 
opportuniteiten zichtbaar worden 

• Efficiëntie en effectiviteit via 
innovatie 

• Bestaansreden overheid wordt 
maatschappelijk in vraag gesteld 
(vb. alternatieve munteenheden) 

• Kloof tussen overheid en burger-
klant onder de aandacht brengen 

• … 

Verzamel een leidend team • Een kennisnetwerk met 
enthousiaste projectleiders en 
procesbegeleiders die trekker zijn 

• Topambtenaren die een 
voorbeeldfunctie vertolken en mee 
ambassadeur zijn 

Maak een plan van aanpak • Concretiseren van een 
veranderingstraject om de 
arbeidsorganisatie van de overheid 
te optimaliseren. 

Communiceer om draagvlak te 
bereiken 

• Integratie met het 
communicatiebeleid van de 
Vlaamse overheid 

• Delen van goede praktijken via 
kennisnetwerken 

Creëer randvoorwaarden en neem 
obstakels weg 

• Het Raamstatuut aanpassen opdat 
wervingsprocedures en het 
beloningsbeleid minder rigide zijn 
en het de voorwaarden schept voor 
een innovatieve arbeidsorganisatie 

• Optimaliseren van logistieke 
processen over de entiteiten heen 
(toegang tot interne netwerken, 
ICT, inboeken van elkaars 
ruimtes,…) 

Genereer Quick Wins • Delen van goede praktijken 
• Aligneren van bestaande 

beleidsvoorstellen met een 
innovatieve arbeidsorganisatie 

• Uitbouw van een kennisnetwerk 
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• Ontwikkeling van een witboek rond 
innovatie om benchmarks mogelijk 
te maken en de Vlaamse overheid 
in deze context op de kaart te 
zetten 

Houd het tempo hoog en bewaak 

het proces 

• Topambtenaren worden 
geëvalueerd op hun wendbaarheid 
van organiseren en de manier 
waarop het personeel wordt ingezet 
(verwijzing naar alle 
sleutelprojecten Modern HR beleid) 

• Gedeelde verantwoordelijkheid om 
doelstellingen te behalen. 

Borg resultaten en creëer een 
nieuwe cultuur 

• Delen van de resultaten over de 
entiteiten heen (vb. oogstfestival 
Spring uit de Band) 

• Belonen van innovatieve entiteiten 
die een optimale betrokkenheid 
vertonen met hun stakeholders. 

Doel uitkomsten (lange termijn 

verandering) 

• Wendbaarheid 
• Ondernemerschap 
• Daadkracht 
• Vertrouwen  
• Openheid 

De werkgroep innovatieve arbeidsorganisatie heeft onderzocht hoe de 
cultuurelementen geformuleerd in de Cultuur 2020 tekst van Movi uitgewerkt 
kunnen worden in een innovatieve arbeidsorganisatie: 

• Wendbaarheid :  
o de Vlaamse overheid maakt gebruik van kennisnetwerk, waarbij 

beroep kan gedaan worden op coaches, netwerken en een toolbox. 
De toolbox omvat meetinstrumenten die de minimale vereisten voor 
een innovatieve arbeidsorganisatie evalueren. Vooral de 
netwerkorganisatie is enorm krachtig omdat deze organisatievorm 
niet gedwongen wordt in een formele structuur.  

o Functiebeschrijvingen worden gehanteerd in combinatie met rollen. 
De loopbaan wordt op maat gemaakt waarbij de ambtenaar de regie 
over zijn leven kan houden. 

• Ondernemend : nieuwe denkkaders ontstaan door (in)formele 
bijeenkomsten met ambtenaren en stakeholders; op deze bijeenkomsten 
houdt men elkaar een spiegel voor, of opent men een venster op een 
andere denk- en leefwereld.  

• Daadkracht : wordt verhoogd door kwaliteitsvolle en doeltreffende regels, 
een minimale bureaucratie, een grotere responsabilisering en het geven 
van meer autonomie.  



 
24 

• Vertrouwen : kwaliteitsvolle en doeltreffende regels, minimale 
bureaucratie, en meer ethiek, gebaseerd op waarden en deontologie. 
Betrokkenheid van medewerkers en stakeholders versterkt het wederzijds 
vertrouwen. Ook het geven en krijgen van autonomie bevordert het 
vertrouwen.  

• Openheid : wordt verkregen door netwerkverbanden uit te bouwen, te 
werken met coaches en een soepele arbeidsorganisatie op te zetten.  

Het innovatietraject voorzien van een evaluatie 

De volledige cyclus wordt geëvalueerd door de meting te herhalen. Het 
doorlopen van de cyclus neemt ongeveer drie jaar in beslag.   



 
25 

 

QUICK WINS 
Er zijn een aantal acties die we kunnen ondernemen om op korte termijn (voor 
2014) resultaten te boeken: 

1. Uitbouw van een kennisnetwerk 

In het kader van het transitietraject rond het organiseren en ondersteunen 
van Leren en Ontwikkelen binnen de Vlaamse overheid (scope transitie 2012-
2013) , wordt de visie terzake scherpgesteld, gemeenschappelijke  rollen en 
nood aan interactie gedefinieerd.  

De visie rond “wat en hoe” van het organiseren en ondersteunen van Leren 
en Ontwikkelen binnen de Vlaamse overheid speelt in op het realiseren van 
hetgeen vervat zit in de visie rond “Innovatieve arbeidsorganisatie” , zoals 
hier beschreven in deze nota, alsook op de visie “ Naar een talentenbeleid 
binnen de Vlaamse overheid en de visie op “Leiderschap 2020”.  

Het inzetten en ondersteunen van kennisnetwerken staat hierbij centraal.  

Daarnaast heeft het traject Spring Uit de Band ook de deur geopend om een 
netwerk van inspiratoren en begeleiders uit te bouwen. Tenslotte is er ook de 
opportuniteit om het P&O Netwerk een strategische rol toe te kennen op vlak 
van kennisverspreiding en -deling rond het Modern HR beleid. 

Wat betreft het installeren van een digitaal platform bestaat de mogelijkheid 
om met de bestaande middelen (vb Drupal), eventueel aangevuld met 
www.pleio.nl een strategisch platform uit te bouwen. Hierbij is het belangrijk 
dat de verschillende sporen (ICT beleid, beleid sociale media, merkbeleid) 
met elkaar geïntegreerd worden opdat de gebruikers makkelijk hun weg 
kunnen vinden op de informatiesnelweg. 

Op basis van een Europees rapport over evidence based beleid en praktijk 
voor onderwijs (Local Evidence-based Policy and Practice in Education) 
kunnen we afleiden wat de meest opportune weg is om zo’n netwerk uit te 
bouwen in de overheid. Er zijn 3 grote vereisten om het netwerk een succes 
te maken: 

• Vertrouwen om een klimaat te bouwen van open communicatie, 
transparantie en kritische vriendschap om de doelstellingen te bereiken 

• Capaciteit inbouwen om ervoor te zorgen dat de stakeholders 
beschikken over de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes 
opdat de stakeholders promotoren kunnen worden van de onderwerpen 
die worden behandeld 
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• Een match tussen vraag en aanbod waarbij het bestaande kennisvraag 
–en aanbod expliciteert en garanties inbouwt om een match te vinden 
tussen beide.  

 

2. Witboek innovatie in de publieke dienstverlening 

Tijdens het uitwerken van het concept rond innovatieve arbeidsorganisatie 
kwam de noodzaak naar boven om de drempelvrees rond innovatie en 
creativiteit zo veel als mogelijk weg te werken. Hiertoe willen we een Witboek 
ontwikkelen om innovatie in de publieke dienstverlening wetenschappelijk en 
praktisch te kaderen. Het witboek zal weergeven welke winsten gegenereerd 
kunnen worden op de verschillende niveaus van een organisatie door 
innovatieve processen op gang te brengen. De organisatie Vigor heeft zich 
kandidaat gesteld om kosteloos een benchmark te ontwikkelen opdat 
entiteiten hun prestaties kunnen vergelijken. Tegelijkertijd kan de overheid 
gebruik maken van de on-line werknemersbevraging zoals ontwikkeld door 
Flanders Synergy.  Op die manier wordt er een raamwerk aangeboden om op 
de verschillende organisatieniveaus te werken aan een innovatieve 
arbeidsorganisatie. 

Het Witboek kan tegen einde 2012 afgewerkt worden. 

3. Bestaande projecten aligneren met de innovatieve 

arbeidsorganisatie 

Het project rond het Nieuwe Werken kan verder uitgewerkt worden met de 
principes van innovatieve arbeidsorganisatie. Ook de bestaande projecten 
rond kwaliteitsbeheersing (vb CAF) kunnen benut worden om tot een goed 
opvolgings –en evaluatiesysteem te komen. In verband met projecten die 
gaan over het ‘meten’ wordt warm aanbevolen om kritisch te kijken naar de 
bestaande HR dashboards en enkel strategisch gerelateerde metingen over te 
houden (bureaucratisering van opvolgingssystemen afbouwen). Het Witboek 
kan worden aangewend om de bestaande metingen uit te filteren. 
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AMBITIES VOOR 2020 
Indien de Vlaamse overheid zich wil profileren als Baanbrekend Vakman tegen 
2020, dan zullen alle entiteiten tegen die datum aan de minimale criteria van een 
innovatieve arbeidsorganisatie moeten voldoen binnen de vooropgestelde 
cultuur. Dit zal een ernstige inspanning vereisen waarbij er een intense 
samenwerking nodig is tussen alle entiteiten van de Vlaamse overheid. De top 
van de Vlaamse overheid zal in die zin ook moeten samenwerken als een 
visiegedreven team om het goede voorbeeld te geven aan de basis. 

Concreet wil dit zeggen dat entiteiten reeds in de huidige legislatuur moeten 
starten met een verandertraject zoals in deze tekst beschreven met het oog op 
een efficiëntere en effectievere overheid. 
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Voorstel van beslissing 
• Het CAG gaat akkoord met de algemene principes van een 

innovatieve arbeidsorganisatie waarbij gestreefd wordt naar 

een doorgedreven klantgestuurde organisatie: 
o -Minimale hiërarchie 
o -Vereenvoudigde procedures 
o -Sterk leiderschap 
o -Anders en beter leren 

• Het CAG gaat akkoord met de voorgestelde aanpak om te 
groeien naar een innovatieve arbeidsorganisatie voor de 

Vlaamse overheid en vraagt het engagement van alle entiteiten 
binnen de Vlaamse overheid om te beantwoorden aan de 
minimale vereisten van een innovatieve arbeidsorganisatie 

• Het CAG gaat akkoord met de voorgestelde 'quick wins' om de 
groei naar een innovatieve arbeidsorganisatie in te zetten: 

o De uitbouw van een kennisnetwerk tussen de verschillende 
entiteiten via de strategische principes die werden uitgewerkt 
binnen het beleid over leren en ontwikkelen  

o De uitwerking van een witboek over innovatie in de publieke 
dienstverlening met een evidence-based raamwerk om 
benchmarks binnen de overheid mogelijk te maken en het HR 
dashboard te herleiden tot haar strategisch nut 

o Het algineren van bestaande projecten met innovatieve 
arbeidsorganisatie 

• De projectleider en projectsponsor van het project innovatieve 

arbeidsorganisatie engageren zich om het CAG tussentijds te 
informeren over de voortgang van dit project. 
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Nota aan de Vlaamse Regering –Merkbeleid Vlaanderen 2012-2020 

Cultuur 2020 –Dany Dewulf (Movi vzw) 

Conceptnota “Het Nieuwe Werken bij de Vlaamse overheid” –Joris Scheers 

Visienota Sociale Media bij de Vlaamse overheid (goedgekeurd op het CAG) 

Presentatie ‘Anders Organiseren en Beter Leren” –Geert Van Hootegem 

Cultuurverandering bij de overheid: Sturen of sleuren? -Alex Straathof & Rita van 
Dijk 
 
Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2009-2014 
 
Visiegedreven organiseren –zelfsturing in de praktijk, Tom Van Acker, 2010, 
Acco 
 
Anders organiseren en beter werken, Geert Van Hootegem, Pierre Van 
Amelsvoort, Gert Van Beeck, Rik Huys, 2008, Acco 
 
Local Evidence-based Policy and Practice in education – a survey on data 
brokerage and networking in our medium sized European cities. Report on peer 
reviewing by cities including a practical toolkit, January 2010 – March 2011 

Verslag ‘strategisch seminarie leren en ontwikkelen’ van 14 en 15 mei 
georganiseerd door AgO 

Van Gramberen, M. & Bracke, P. (2010), Wendbaar werken. Inzichten en 

praktijkervaringen in innovatieve arbeidsorganisatie, Dendermonde: NMG 

Van Gramberen, M. & De Jaegher, M. (2011), SAMEN werken en ZELF sturen, 
Merelbeke: Stevens Print. 

Websites 

Algemeen communicatiebeleid Vlaamse overheid 

http://www3.vlaanderen.be/jacom/algemeen-beleid-2010/sociale-media 

Flanders Synergy      



 
30 

www.flanderssynergy.be 

Definiëring sociotechniek     

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociotechniek  

VOV        

www.vov.be 

123 management 

www.123management.nl  

 


