
Doelstellingenmanagement 
De stille (r)evolutie  

in de Vlaamse Overheid 



AANLEIDING 



Willen we de 
uitdaging eens 

op langere 
termijn bekijken?  

Sorry, geen tijd,  
ik moet de nota 
vandaag klaar 

hebben. 



Ik heb de info al 
3 keer 

doorgegeven …. 

Euh, mja, …  
Maar deze keer 
is het voor het 

kabinet … 



Wat kost je 
project? … 



Knelpunten 

•  Ontbreken van een strategische focus; 
•  Hoge interne plan- en rapporteerlast; 
•  Versnippering monitoringslandschap; 
•  Onvoldoende zicht op kostprijs werking; 
•  Te weinig uitgebouwd Vo-niveau. 



MEI 2013 



Wat is het? 

•  Methodiek 
–  Voor het managen van doelstellingen 
–  Voor de hele Vlaamse overheid 
–  Waarmee collega’s zelf aan de slag kunnen 

•  Stroomlijnen van praktijken 
–  Afstemming planningsprocessen 
–  Rationaliseren monitoringslandschap 

•  Verbinden 
–  Mensen 
–  Informatie 
–  Structuren 



Wat willen we ermee bereiken? 

•  Focus op de kernopdracht 
•  Meer halen uit onze informatie 
•  Samenwerking stimuleren tussen 

expertisedomeinen 
•  Verkokering tegengaan tussen entiteiten 
•  Wendbaarheid vergroten 
•  Analytische boekhouding stimuleren 
•  Cultuurverandering realiseren 
•  Kosten besparen 
•  … 



PROJECTAANPAK 



Bouwen op wat er is 
Bestaande expertise 

Bestaande initiatieven 



Participatief 

•  Iedere medewerker 

•  Volgens een vaste aanpak 



PROJECT 



Doelstellingen 
management 

Visie 

Kader 

Inhoud Instrumenten 

Onder-
steuning 

Doelstellingenmanagement 



Visie 

De Vlaamse overheid beschikt over een 
ééngemaakt doelstellingenkader met 

bijhorende efficiënte en effectieve 
monitoring 



Integratie 3 cycli 

Doelstellingen-
management 

Beleidscyclus 

Beheerscyclus 

Financiële 
cyclus 





Inhoud 



Instrumenten 

Eén geïntegreerde monitoringstool  
voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid  

om doelstellingen, projecten, indicatoren, 
processen op te volgen en aan elkaar te linken. 



Technisch 

•  Bestaand software 
pakket 

•  TenForce/Cegeka 
•  Cloud 
•  Maatwerk 
•  Blokkendoosprincipe 

http://www.pmprojectteam.com/ http://www.pmprojectteam.com/ 



Tool voor intern gebruik 



Ondersteuning 

•  Dubbele focus 

•  Maturiteit organisatie 

•  Voor elke fase 

•  Divers instrumentarium 



Ondersteuning 

www.bestuurszaken.be/doelstellingenmanagement 



Voordelen 



Voordelen 

•  Strategische focus 

•  Betere sturing 

•  Kostenvoordeel 

•  Inhoudelijk 
verbindend 

•  Organisatorisch 
verbindend 



Uitdagingen 2015 



Uitdagingen 2015 

•  Verdere integratie 
financiële cyclus  

•  Uitbreiden 
rapporterings-
mogelijkheden 

•  Overgang naar 
procesmatige 
werking 

•  Vo-brede 
inhoudelijke 
afstemming 



(R)evolutie? 



•  Evolutie 
–  Strategische focus 
–  Kostenbewust 

•  Revolutie 
–  Participatief traject 
–  Integratie 3 cycli 

Snelle doorlooptijd 
Lage kost 

Hoge kwaliteit 

Efficiëntere en 
effectievere 

overheid 



Meer info 
Projectleiders:  

•  Anne Delarue 
–  anne.delarue@bz.vlaanderen.be 

•  Katrien Mortelmans 
–  katrien.mortelmans@wvg.vlaanderen.be 

•  Peter Jan Carlier 
–  peterjan.carlier@dar.vlaanderen.be 

www.bestuurszaken.be/doelstellingenmanagement  


