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Inleiding 

Op zoek naar de meent 

Grotere uitdagingen, meer verwachtingen. 

Externe en interne dynamieken stellen de Vlaamse lokale besturen voor grote uitdagingen. Sinds de 

financieel-economische crisis van 2008 staan de budgetten onder druk (ABB, 2014; Belfius, 2013). Deze 

evolutie wordt versterkt door stijgende uitgaven in het kader van de vergrijzing met de daaruit 

voortvloeiende evolutie van de gemeentelijke pensioenlasten en de schaarste aan beschikbare 

kredieten (Leroy, 2013; Haeck & Moens, 2014). 

Maar ook de verwachtingen ten aanzien van de gemeentebesturen en OCMW’s nemen toe. Niet alleen 

de burger wordt veeleisender, ook de Vlaamse overheid verlangt steeds meer van het laagste 

bestuursniveau. Met de goedkeuring van het Gemeentedecreet in 2005 heeft het Vlaams Parlement 

de zaadjes geplant voor een modernere, professionelere en resultaatsgerichtere lokale overheid. 

Vernieuwingen zoals het verplicht maken van een managementteam en de opmaak van een 

strategisch meerjarenplan zijn daar niet vreemd aan. De interne staatshervorming die door de vorige 

Vlaamse regering werd geïnitieerd en volop in implementatie is, tracht het subsidiariteitsbeginsel 

beter in de praktijk te brengen door een verdere decentralisatie van bevoegdheden door te voeren. 

Tegelijkertijd probeert de huidige Vlaamse bestuursploeg de lokale bestuurskracht te versterken door 

o.a. vrijwillige fusies tussen gemeenten te stimuleren, het doorheen de tijd organisch gegroeide 

kluwen aan regelgeving met impact op de lokale besturen te herbekijken, en de integratie van de 

gemeentebesturen en OCMW’s mogelijk te maken. De modernisering en professionalisering van het 

lokale bestuursniveau gaan met andere woorden gepaard met het vergroten van haar takenpakket en 

verantwoordelijkheden. 

Al deze factoren zetten de lokale besturen onder druk en doen hen nadenken over waar ze over een 

aantal jaar willen staan. Mits er op een intelligente manier mee omgegaan wordt, kan deze externe 

druk omgezet worden naar een traject dat het gemeentelijk beleid ten goede kan veranderen. 
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Zoeken naar gemene gronden 

In een context waarbij de uitdagingen en de 

verwachtingen ten aanzien van de lokale besturen steeds 

groter worden, kan het voor lokale bestuurders 

aantrekkelijk zijn om zich terug te plooien op de eigen 

organisatie. Die biedt immers zekerheid en bescherming 

tegen de externe druk die een verandering van aanpak 

vereist. Wij stellen doorheen dit werk een pro-actievere 

houding voor, omdat wij geloven dat er door een gesloten 

houding kostbare kansen verloren zullen gaan. We gaan 

samen met u op zoek naar de meent in de gemeente. 

De meent - beter bekend onder de Engelse term the 

commons - verwijst naar de weidegrond die beschouwd werd als het collectieve bezit van de lokale 

gemeenschap. Het woord gemeynte of gemeente stamt er etymologisch van af. Hoewel het begrip the 

commons vooral bekend is geworden als een voorbeeld van marktfalen1, brengen we het in dit werk 

terug naar haar oorspronkelijke betekenis en connotatie. We willen het gebruiken als een metafoor 

om het collectieve aspect aan het woord gemeente opnieuw in de verf te zetten. 

Het lokale bestuurlijke landschap is vandaag immers bezaaid met een schare aan publieke en (semi-

)private lapjes grond, al dan niet omcirkeld door hekwerk of prikkeldraad. Historische factoren, 

toegenomen specialisatie, verzelfstandigingsoefeningen en regeldrang van hogere overheden, hebben 

ervoor gezorgd dat ‘het’ lokaal bestuur meer dan ooit bestaat uit een lappendeken van organisatie-

eilandjes met eigen bevoegdheden, missies, visies, doelstellingen, middelen, projecten en plannen.  

Toegegeven, we maken hier een karikatuur van de realiteit. Zelfs in het meest extreme geval zal er een 

minimale afstemming of communicatie tussen de verschillende lokaal actieve actoren zijn (al was het 

maar vanwege de decretale verplichting daartoe). Het bestaan van lokale eilandjes of verzelfstandigde 

dienstverleningsvormen is op zich overigens ook geen probleem. Het punt dat wij hier willen maken is 

dat in een multipolaire beleidscontext op tijd en stond de violen gelijk moeten gestemd worden. Het 

hekwerk dient met andere woorden niet per se te verdwijnen, zolang er maar genoeg poortjes in staan 

en er af en toe eens bij de buren gekeken wordt. En precies daarover gaat deze handleiding: hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat de neuzen van de actieve actoren op het lokale bestuursniveau in 

                                                           

1 De tragedie van de meent of tragedy of the commons beschrijft het marktfalen waarbij gemeenschappelijk bezit (in het voorbeeld de 
weidegrond) niet optimaal gebruikt wordt (in het voorbeeld overbegrazing) omdat het gebrek aan eigendomsrechten en regels individuele 
actoren aanzet om hun eigen nut te maximaliseren (zoveel mogelijk eigen koeien op de gemene gronden. 

 

“Het lokale bestuurlijke 
landschap is bezaaid 
met een schare aan 
publieke en (semi-)  
private lapjes grond, al 
dan niet omcirkeld 
door hekwerk of 
prikkeldraad.” 
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dezelfde richting staan? Hoe vinden ze gemeenschappelijke gronden bij het besturen van de lokale 

territoriale ruimte en hoe kunnen ze samen de (ge)meent(e) beheren? 

De vernieuwde BBC als instrument om geconsolideerd beleid tot 
stand te brengen 

Sinds de introductie van de regelgeving rond de beleids- en beheerscyclus maken de lokale besturen 

in het eerste jaar van de legislatuur een strategisch meerjarenplan op waarin er een aantal 

beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties geformuleerd worden. Deze dienen in de mate van het 

mogelijke meetbaar gemaakt te worden aan de hand van indicatoren. Op die manier worden de 

resultaten van het gevoerde beleid beter zichtbaar en kan het bestuur waar nodig bijsturen. Lokale 

besturen die reeds in de huidige legislatuur effectindicatoren hebben geformuleerd (of daartoe een 

poging hebben gedaan) zijn ongetwijfeld al snel tot het besef gekomen dat ze op weinig tot geen 

beleidsthema’s de enige speler in het veld zijn. Beleidseffecten zijn vaker wel dan niet het resultaat 

van de inspanning van verschillende spelers. Die spelers komen zowel uit de publieke als uit de (semi-

)private sector en kunnen zowel louter lokaal, dan wel ook op bovenlokale niveaus actief zijn. Er mogen 

misschien wel verschillende eilandjes binnen de grenzen van een gemeente bestaan, uiteindelijk 

probeert men greep te krijgen op dezelfde zaken, nl. de gemeentelijke ruimte met haar inwoners, 

bedrijven, cultuur, infrastructuur, natuur, etc. 

Met de vernieuwde beleids- en beheerscyclus – die het resultaatsgericht denken en het 

prestatiemanagement tracht te versterken, en in een aantal gevallen binnenbrengt op het lokale 

bestuursniveau – menen wij dat gemeenten een instrument in handen hebben om werk te maken van 

een geïntegreerd en geconsolideerd beleid dat gericht is op het bereiken van gemeenschappelijke 

effecten binnen haar grenzen. Doordat sinds 1 januari 2014 alle gemeenten en OCMW’s gebruikmaken 

van dit kader, biedt het de nodige organisatie-overschrijdende (infra)structuur om 

gemeenschappelijke doelstellingen op te enten. 

Zowel op de gemeente- als op de OCMW-raad spreekt men tegenwoordig immers over het bereiken 

van beleidsdoelstelling X of het ontoereikende budget dat aan actieplan Y is gekoppeld. Er wordt 

gebruikgemaakt van hetzelfde jargon en dat schept kansen. Integraal beleid zal gemakkelijker tot stand 

komen in een bestuurlijke context waarin men hetzelfde jargon hanteert en waar rekening gehouden 

moet worden aan dezelfde (financiële) regels en planningshorizonten. 
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Geen blauwdruk maar een inspiratiebron 

Dit boekje dient inspirerend te werken voor lokale mandatarissen en ambtenaren die graag meer 

willen weten over geconsolideerd beleid binnen de gemeentegrenzen en hoe ze dit tot stand kunnen 

brengen. We zullen het in de verschillende modules niet alleen hebben over het wat en waarom, maar 

vooral de nadruk leggen op het hoe. Hoe kun je precies geconsolideerd werken en wat hebben we 

daarvoor nodig? 

Ter inspiratie bezochten we vier Vlaamse gemeenten die reeds bezig zijn met beleidsconsolidatie, nl. 

Oostkamp, Genk, Mol en Zoersel. Daarbij keken we in de eerste plaats naar de beleidsmatige 

samenwerking van hun respectievelijke gemeente- en OCMW-besturen aangezien op deze 

samenwerkingsas de beleidsconsolidatie de meest concrete vorm heeft aangenomen. Doordat we ons 

focussen op de relatie tussen gemeente- en OCMW-bestuur zou verkeerdelijk de indruk kunnen 

ontstaan dat deze handleiding gaat over de integratie van beide besturen. Dat is uitdrukkelijk niet het 

geval. Beleidsconsolidatie vereist immers geen integratie. Anderzijds is integratie wel gebaat bij 

voorafgaande beleidsconsolidatie. 

Helaas kan dit boekje niet gezien worden als een stappenplan voor gegarandeerd succes. Daarvoor is 

de realiteit te complex. We rijken een denkkader aan, doen waar mogelijk beleidssuggesties en geven 

omstandige voorbeelden vanuit het veld of vanuit fictieve situaties, maar we hebben niet de bedoeling 

om een generieke handleiding te schrijven. Een aantal factoren zijn immers inherent contingent – denk 

bijvoorbeeld aan het toevallig openen en sluiten van windows of opportunity of de voorgeschiedenis 

in de relatie tussen gemeente, OCMW, en andere lokale actoren. 

Modulaire opbouw 

Deze handleiding bestaat uit een aantal modules die zowel volgen op elkaar, als los van elkaar gelezen 

kunnen worden. De lezer kan zelf een te volgen pad uitkiezen bij het zich eigen maken van de materie. 

In elke module zal er een ander perspectief op geconsolideerd beleid uitgelicht worden. 

In de actorenmodule bespreken we de complexiteit van de hedendaagse beleidscontext en hoe men 

hier beter greep op kan krijgen. We tonen aan waarom de introductie van de vernieuwde BBC een 

opportuniteit en een drager vormt om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. 

De module rond de beleidscyclus gaat in op de vraag hoe we de cycli van lokale organisaties aan elkaar 

kunnen lijmen door gebruik te maken van de instrumenten die de vernieuwde BBC ons toereikt. We 

focussen in de deelmodule rond planning op de manier waarop een gemeentebestuur en een OCMW 

samen een meerjarenplan kunnen opmaken. In het deeltje rond monitoring hebben we het over het 
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gezamenlijk meten van prestaties en het opvolgen van de beleidsuitvoering aan de hand van 

indicatoren. We besluiten de beleidscyclusmodule door te bekijken hoe de gezamenlijke indicatoren 

leren kunnen ondersteunen. 

In de theoretisch module, tot slot, kaderen we het streven naar geconsolideerd beleid in 

bestuurskundige theoretische kaders. 

Faalegem en Beterdam 

We zullen doorheen de handleiding regelmatig door middel van verhalen, voorbeelden en fictieve 

quotes verwijzen naar de situatie in de gemeenten Faalegem en Beterdam. Hoewel deze twee 

woongemeenten aan de rand van een centrumstad natuurlijk niet écht bestaan, zijn wij er zeker van 

dat u zich de situatie in deze twee gemeenten perfect zal kunnen voorstellen. U werkt immers in een 

échte gemeente met échte werknemers en échte problemen. In de ene situatie zal u zich al wat meer 

Beterdam voelen dan in de andere, terwijl u zich in andere gevallen dan weer zal herkennen in de 

manier waarop de zaken in Faalegem lopen. Dat is normaal. Deze fictieve dorpjes zijn karikaturen die 

bevolkt worden door karikaturen. Wit versus zwart. De realiteit is complexer, genuanceerder en vooral 

grijzer.  
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Actorenmodule 

Het lokale speelveld 
 

“L’état c’est moi”. Het is een citaat dat wordt toegeschreven aan Lodewijk de XIV. 

In Faalegem zou het evengoed uit de mond van de burgemeester kunnen komen. 

Al twee decennia lang probeert hij met behulp van zijn gezagsgetrouwe schepenen 

over de gemeente te regeren als een verlicht despoot. Even verderop, in het gebouw van het 

OCMW, zetelt een andere heerser: de voorzitter van het OCMW. Beide baronnen bemoeien zich zo min 

mogelijk met elkanders zaken. Ongeschreven regels bepalen sinds jaar en dag dat ze de grenzen van hun 

macht respecteren. Sociale zaken komen het OCMW toe en de rest regelt het gemeentebestuur. Die 

bevoegdheidsafbakening wordt strikt opgevolgd en enkel voor het hoogstnodige – vaak betreft het geld 

- wordt er af en toe eens samengezeten. Er wordt ook nauwelijks overleg gepleegd met relevante 

(middenveld)organisaties die eveneens op het grondgebied actief zijn. Zo probeert het CAW al een tijdje 

om de banden met het OCMW aan te halen. Ze willen Faalegem graag betrekken bij het 

samenwerkingsverband rond schuldbemiddeling maar botsen daarbij steevast op een muur: “Hier lossen 

we onze problemen zelf wel op”. Over burgerparticipatie wordt al helemaal niet gesproken. De door 

Vlaanderen verplichte adviesraden werden uiteraard opgericht, maar stellen niet veel voor. Af en toe 

vertrekt er pro forma een advies naar het gemeentehuis om daar – nauwelijks gelezen – weer te 

verdwijnen in een ringmap. 

 

In Beterdam gaat het er anders aan toe. Daar maakt men sinds een aantal jaar werk 

van versterkte overlegstructuren. Het gemeente- en OCMW-bestuur vinden het niet 

enkel belangrijk om onderling regelmatig samen te zitten, maar raadplegen ook op gezette tijden de 

lokaal actieve middenveldorganisaties, werkgevers en wijk- en adviesraden. Bij de opmaak van het  

meerjarenplan werd er zelfs een grootschalige burgerbevraging georganiseerd. Hoewel dat een vrij dure 

operatie was, werd de peiling door heel wat burgers gewaardeerd. Ze voelden zich gehoord, wat bijdroeg 

aan de legitimiteit van het nieuwe bestuur. Daarnaast bleek de input ook erg nuttig. Het werd het nieuwe 

OCMW- en gemeentebestuur duidelijk dat er in de sterk vergrijzende gemeente een grote nood was aan 

initiatieven die senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen laten functioneren. Daar maken gemeente 

en OCMW nu samen werk van. 
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Een gemeente wordt - ondanks wat de naam doet vermoeden - uiteraard niet uitsluitend bestuurd 

door een gemeentebestuur. Dat geeft een te sterk gereduceerd beeld van de complexiteit die 

verzuilde, democratische staatsstructuren zo kenmerkt. Zo krijgt een gemeentebestuur instructies van 

hogere overheden (bv. de Vlaamse Overheid), staat ze binnen de gemeentegrenzen naast andere 

publieke organen (bv. het OCMW), is ze afhankelijk van gemeentegrensoverschrijdende publieke 

partners (bv. de politiezones) en dient ze ook geregeld (semi-)private partners (bv. private 

zorgverleners) te betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van beleid. Beslissingen van private 

actoren - bv. de sluiting van een belangrijke werkgelegenheidspool – kunnen eveneens een belangrijke 

impact hebben op de lokale gemeenschap. Deze complexiteit wordt meer dan eens vergeten wanneer 

men spreekt over de lokale overheid, niet in het minst door burgers. Voor hen is het gemeentebestuur 

hun eerste aanspreekpunt en het maakt de burgers daarbij weinig uit welk (semi-)publiek orgaan de 

dienst of het goed verstrekt, als het maar snel, kwaliteitsvol en liefst nog goedkoop verstrekt wordt. 

Toch blijft het belangrijk om op deze gelaagdheid te wijzen. Ze geeft immers aan dat het bereiken van 

gewenste maatschappelijke effecten geen inspanning is van één instantie maar het gevolg van acties 

van een veelheid aan publieke en private actoren en dat op meerdere bestuurslagen. 

 

 

De kern van de actorenmodule 

 

 De maatschappij wordt complexer: niet enkel de wederzijdse 

afhankelijkheden tussen de verschillende publieke actoren (al dan 

niet op verschillende bestuursniveaus) wordt intenser, publieke 

actoren worden ook afhankelijker van het middenveld en vice 

versa.  

 Toenemende wederzijdse afhankelijkheden tussen actoren, 

versterken de nood aan coördinerende mechanismen en 

instrumenten die samenwerking tussen actoren faciliteren. 

 Het lokale meerjarenplan dat opgemaakt dient te worden volgens 

de regels van de vernieuwde beleids- en beheerscyclus (BBC), is een 

instrument met een coördinerend potentieel dat een integrale 

beleidsvoering mogelijk maakt. 

 



Op zoek naar de meent in de gemeente 

 
21 

Horizontale vervlechting 

Figuur 1 vat deze realiteit in één oogopslag en met een sterk beeld samen. Dit schema, dat weg heeft 

van een planetenstelsel, toont ons een lokaal geheel van onderling afhankelijke actoren met in de kern 

twee sterren: het gemeentebestuur en het OCMW. Op de eerste schil staan de verzelfstandigde 

entiteiten van deze lokale kernoverheden en nog verderop zien we NGO’s, private rusthuizen en 

bijvoorbeeld een publiek-private samenwerkingsconstructie. In de buitenste schil situeren zich de 

zuiver private actoren. De hiërarchie van deze constellatie krijgt vorm langsheen een publiek-private 

as. We erkennen hiermee dat naast publieke ook (semi-)private actoren het beleid en/of de publieke 

dienstverlening binnen de gemeentegrenzen direct of indirect beïnvloeden. We beschouwen het 

lokale bestuursniveau dan ook als het geheel van publieke en (semi-)private actoren die direct of 

indirect richting (kunnen) geven aan, of een impact hebben op, het heden en de toekomst van de 

binnengemeentelijke ruimte. 

 

 

Figuur 1: Multi-actor governance 

 

In de kern: horizontale vervlechting tussen gemeente en OCMW 

Een gemeente en het eraan gelieerde OCMW hebben al sinds de oprichting van die laatste een innige 

band, en dat zowel op inhoudelijk, bestuurlijk als op financieel vlak. Zo wordt de OCMW-raad vanouds 

gekozen door de gemeenteraad, oefent het college van burgemeester en schepenen toezicht uit op 
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het OCMW en zorgt de gemeente voor een aanzienlijk deel van de financiering van het OCMW (De 

Ceuninck & Vanden Daele, 2007, p. 63). 

Het bestaan van die band is niet onlogisch. Beide instanties bedienen immers hetzelfde grondgebied 

en hebben dezelfde bevolking als doelgroep. Toch is er ook altijd een zekere afstand tussen beide 

besturen geweest. Die is uiteraard primair ingegeven vanuit hun hoedanigheid als autonome 

organisaties met een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen personeel en een eigen organisatiestructuur. 

Daarnaast heeft het OCMW ook een specifiek, op welzijn gericht takenpakket, terwijl de gemeente 

veel diversere opdrachten heeft. Dat gegeven zorgt ervoor dat het profiel van beide organisaties sterk 

uit elkaar loopt: van taakspecifiek – OCMW – tot eerder generiek – gemeente. 

We stellen vast dat veel gemeentebesturen en OCMW’s de afgelopen jaren naar elkaar zijn 

toegegroeid, en dit zowel naar beleid als naar beheer. De decreetgever heeft deze samenwerking actief 

gestimuleerd door de organieke regelgeving van beide besturen zo goed mogelijk op elkaar af te 

stemmen en door een formeel overlegcomité op te zetten (Van Dooren et al., 2012). De OCMW-

voorzitter kon sinds de legislatuur 2007-2012 opgenomen worden in het schepencollege. Intussen 

(sinds 2013) is dat zelfs een verplichting geworden. Concreet betekent dit dat de OCMW-voorzitter 

verantwoordelijk is geworden voor zowel de werking van het OCMW, als voor het gemeentelijk sociaal 

beleid. Deze gedeelde functie zorgt automatisch voor een sterkere beleidsmatige band tussen beide 

besturen (De Ceuninck & Vanden Daele, 2007; Van Dooren et al., 2012). 

Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid (DLSB) uit 2004 is een belangrijke mijlpaal voor wat de beleidsmatige 

vervlechting betreft. Dit decreet verplicht de Vlaamse gemeenten en OCMW’s om in onderling overleg 

en met inspraak van andere relevante stakeholders het lokaal sociaal beleid vorm te geven. Beide 

besturen zijn immers samen verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het lokale 

welzijnsbeleid (De Ceuninck & Vanden Daele, 2007). Tot voor kort dienden ze daartoe een 

gemeenschappelijk sociaal beleidsplan uit te werken waarin de taakverdeling rond het sociaal beleid 

vastgelegd werd. Een ander belangrijk element uit dit decreet – dat nog steeds van toepassing is - is 

de verplichting om samen een sociaal huis op te richten. Dat hoeft niet per se een huis in de technische 

betekenis van het woord te zijn. Het oprichten van een gezamenlijke éénloketdienst rond sociaal beleid 

is al voldoende. Op die manier is er voor de burger binnen een gemeente slechts één aanspreekpunt 

rond sociaal beleid, wat een betere garantie vormt voor het maximaal opnemen van sociale 

grondrechten (De Ceuninck & Vanden Daele, 2007). 

Het planlastendecreet en de invoering van de vernieuwde beleids- en beheerscyclus hebben het 

Decreet Lokaal Sociaal Beleid grondig gewijzigd. De lokale besturen zijn momenteel niet langer 

verplicht om gezamenlijk een lokaal sociaal beleidsplan uit te werken. De doelstellingen en acties rond 
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het sociaal beleid moeten nu geïntegreerd worden in de strategische meerjarenplannen van 

respectievelijk de gemeente en het OCMW.  

De invoering van de vernieuwde beleids- en beheercyclus heeft ervoor gezorgd dat het 

instrumentarium en de tijdshorizon met betrekking tot de planning, uitvoering en evaluatie van beleid 

gelijkgesteld is voor beide entiteiten. Dat zou het in principe nog eenvoudiger moeten maken om het 

lokaal sociaal beleid geïntegreerd aan te pakken. Toch leefde de vrees dat na afschaffing van de 

verplichting van het opmaken van aparte sociale beleidsplannen, de beleidsmatige samenwerking 

tussen OCMW en gemeente zou stilvallen (Vanreppelen, 2014). In surveyonderzoek van de Vlaamse 

Vereniging van Steden en Gemeenten gaf 14% van de ondervraagden echter aan dat gemeente en 

OCMW heel nauw hadden samengewerkt bij de totstandkoming van het sociaal beleid in het 

meerjarenplan voor de planperiode 2014-2019. Anderzijds gaf 11% toe dat er helemaal geen sprake 

van samenwerking was (Vanreppelen, 2014). 

Even stilstaan… 

Wat is er in uw gemeente met het lokaal sociaal beleid gebeurd na afschaffing van de verplichte 

sociale beleidsplannen? Wordt dit nog steeds gezamenlijk opgenomen door het gemeentebestuur en 

het OCMW? Maakt uw bestuur nog steeds – los van de BBC-inkanteling - een apart sociaal beleidsplan 

op?  

 

 

Publiek – (semi-)private horizontale vervlechting 

(Semi-)private instanties spelen in bepaalde publieke beleidssectoren een kleine, gemiddelde tot 

dominante rol. Die is in veel gevallen organisch zo gegroeid, denk bijvoorbeeld aan de manier waarop 

het onderwijs in Vlaanderen is ingericht. Ondanks het feit dat een deel van het onderwijs op een ‘vrije’ 

manier wordt georganiseerd, bestaat er een consensus dat alle netten publiek gefinancierd dienen te 

worden. We zien een gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs immers als een taak van de 

gemeenschap. Die consensus komt tot uiting in subsidiering, maar ook in reguleringsactiviteiten zoals 

het opstellen van leerplannen en diploma-erkenningsprocedures door de Vlaamse overheid. 

Toegepast op het lokale bestuursniveau, betekent dit dat de sterkte van de private onderwijsactoren 

op een gemeentelijk grondgebied, een rechtstreekse en belangrijke impact heeft op de taakstelling 

van het gemeentebestuur in kwestie. Indien er geen of weinig vrije basisscholen in een gemeente zijn, 

zullen de gemeentelijke basisscholen relatief belangrijker zijn binnen die bewuste gemeente en vice 

versa. Wanneer een gemeentebestuur zelf geen onderwijs inricht, heeft dat uiteraard implicaties voor 

de sturingsrol die het kan opnemen inzake onderwijsthema’s. Dat blijkt ook uit onderstaand citaat. 
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“We hebben in onze gemeente een bijzonder grote 
schooluitval van ongekwalificeerde jongeren. Omdat 
schooluitval leidt tot kansarmoede, ziet het gemeentebestuur 
dat als een absolute topprioriteit. Helaas hebben we hier maar 
weinig directe sturingsmiddelen toe omdat wij geen eigen 
onderwijs inrichten.” 

Als gevolg van het proces van ontzuiling zouden we er vanuit kunnen gaan dat de rol van private 

actoren bij het vormgeven en/of het uitvoeren van beleid de afgelopen jaren minder belangrijk is 

geworden. De realiteit wijst echter op het tegendeel. De overheid krijgt in toenemende mate met 

complexe fenomenen en uitdagingen te maken die ze niet minder maar net nog afhankelijker van het 

middenveld lijkt te maken (Klijn, 2008). Deze afhankelijkheid is enerzijds ingegeven vanuit het besef 

dat deze maatschappelijke actoren (kunnen) beschikken over waardevolle middelen waar de overheid 

zelf niet over beschikt, denk bijvoorbeeld aan toegang tot doelgroepen of specialistische kennis. 

Anderzijds kan mogelijke tegenwind vermeden worden door relevante actoren zo veel als mogelijk in 

te kapselen in beleidsprocessen (Klijn, 2008). 

Daar bovenop wordt de burger steeds mondiger en leiden burgernetwerken tot zelforganisatie die 

losstaat van de gevestigde actoren in het middenveld. Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw lieten 

ontevreden burgers in toenemende mate van zich horen als gevolg van een hoger opleidingsniveau en 

meer politieke kennis en vaardigheden (Van Damme, 2013). De overheid probeert hier meer en meer 

op in te spelen via inspraakprocessen en participatiemomenten tijdens de beleidsvorming. Op het 

lokale bestuursniveau zijn de adviesraden rond de verschillende beleidsthema’s hier een klassiek 

voorbeeld van. Een aantal besturen gaan nog verder en organiseren brede burgerbevragingen of open 

inspraakmomenten bij de totstandkoming van hun meerjarenplan Het G360-initiatief van de Stad Genk 

is hier een voorbeeld van (waarover meer op pagina 45).  
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Verticale vervlechting 

Laten we vervolgens even uitzoomen op het gepresenteerde planetenstelsel in Figuur 1. Dit beeld 

vertelt immers maar een deel van het verhaal. Zo zijn er nog andere actoren in andere constellaties 

waar lokaal interacties mee aangegaan worden. In Figuur 2 wordt een ruimtelijke dimensie toegevoegd 

die niet enkel ruimtelijk is in de driedimensionale betekenis, maar ook in de territoriale betekenis van 

het woord. De verticale as maakt de territoriaal bovenliggende beleidsschalen zichtbaar, waardoor 

naast banden tussen lokale publieke en private actoren, ook banden tussen lokale en bovenlokale 

publieke en private actoren zichtbaar gemaakt worden. Het multi-actor perspectief wordt op die 

manier uitgebreid tot een multi-level perspectief. 

 

 

Figuur 2: Multi-actor en multi-level governance 

 

Deze verticale, ruimtelijke dimensie werd in Figuur 2 gereduceerd tot twee bestuurslagen, nl. een 

lokale schaal en (een klein deel van) de Vlaamse beleidsschaal. Uiteraard zijn er heel wat andere 

constellaties te bedenken. Naast de klassieke provinciale, federale en Europese bestuursniveaus, is het 

ook mogelijk om subregionale en landsgrensoverschrijdende schalen voor te stellen. Zo gaan lokale 

besturen banden aan met de federale overheid in het kader van het uitreiken van identiteitskaarten 

en rijbewijzen, het uitkeren van leeflonen of de opvang van asielzoekers. Ook supranationale organen 
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zoals de Europese Unie hebben een impact op het lokale bestuursniveau door subsidieregelingen uit 

te werken, bijvoorbeeld via de LEADER-subsidies in het kader van plattelandsontwikkeling. 

LEADER als een voorbeeld van zowel horizontale als verticale vervlechting 

LEADER staat voor Liaisons Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. Dit is een Europees 

subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling dat lokale actoren wil versterken en 

stimuleren om zelf, bottom-up en gebiedsgericht plattelandszones te gaan ontwikkelen. Daarbij 

nemen publiek-private samenwerkingsverbanden – de zogenaamde ‘plaatselijke groepen’ -  het 

voortouw bij het vormen en uitvoeren van een ontwikkelingsstrategie (Vlaams Programma voor 

Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III), 2015). 

 

We halen LEADER hier aan omdat het verticale en horizontale vervlechting zichtbaar maakt binnen 

hetzelfde beleidsprogramma. LEADER heeft immers expliciet de bedoeling om maatschappelijke 

actoren en burgers aan te zetten tot het bottom-up ontwikkelen van een plattelandsvisie. Daarbij 

worden ook verschillende publieke actoren op meerdere beleidsniveaus geëngageerd. Zo co-

financieren de Europese Unie, de Vlaamse Overheid en de provincies de LEADER-projecten in 

Vlaanderen. Lokale besturen worden op hun beurt betrokken als begunstigde wanneer ze worden 

aangeduid als de uitvoerder van een lokale ontwikkelingsstrategie.  

LEADER is een duidelijk voorbeeld van een programma waarbij horizontale en verticale vervlechting 

expliciet worden gecombineerd. 

 

 

De Vlaamse beleidsprioriteiten als een vorm van verticale vervlechting 

De verticaliteit die aanwezig is in Figuur 2 mag niet verward worden met de hiërarchie tussen deze 

bestuursniveaus. Die zit heel wat complexer in elkaar. De Belgische Grondwet erkent het belang van 

het lokale bestuursniveau door de gemeenten erg ruime bevoegdheden te geven die slechts begrensd 

zijn door het vage, dynamische begrip ‘gemeentelijk belang’. Deze omschrijving geeft hen een grote 

autonomie ten opzichte van de ‘hogere’ overheden. Ondanks dat de Vlaamse overheid toezicht houdt 

op de lokale besturen, zijn de steden en gemeenten voor heel wat beleidsdomeinen eerder 

nevengeschikt dan ondergeschikt aan Vlaanderen. 

Hogere overheden kunnen verschillende gereedschappen inzetten om lokale besturen ertoe te 

bewegen om taken voor hen, of samen met hen te volbrengen. Allereerst kunnen ze de gemeenten en 

OCMW’s met het behulp van regelgeving dwingen tot het uitvoeren van opdrachten. Maar lokale 

besturen kunnen ook verleid worden met subsidies. Tot voor kort pasten de Vlaamse beleidssectoren 
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een combinatie van beide methoden toe: de lokale besturen konden rekenen op Vlaamse financiering 

bij het voeren van beleid, voor zolang ze zich aan bepaalde regels hielden en op regelmatige basis 

rapporteerden. Dit resulteerde in een overdaad van verkokerde beleidsplannen rond diverse thema’s 

die inhoudelijk slechts weinig kruisverbanden hadden. Integrale beleidsvoering werd door deze 

methodiek tegengewerkt omdat ze de Vlaamse beleidskokers als het ware ‘kopieerde’ naar het lokale 

bestuursniveau. 

De Vlaamse Overheid gooit het tegenwoordig dan ook over een andere boeg. Het planlastendecreet 

heeft verschillende sectorale planverplichtingen afgeschaft. In de plaats daarvan kunnen de lokale 

besturen intekenen op één of meerdere Vlaamse beleidsprioriteiten. Dat doen ze door hun eigen 

lokale beleidsdoelstellingen af te stemmen op diegene die de Vlaamse Regering formuleert. Deze 

werkvorm geeft de lokale besturen meer beleidsvrijheid om eigen accenten te leggen bij het uitvoeren 

van Vlaamse beleidsprioriteiten. De bedoeling is om te komen tot een partnerschapsrelatie waarbij de 

Vlaamse overheid en de lokale besturen samen de nodige beleidsbouwstenen en financiering 

aandragen voor het uitvoeren van taken van gemengd belang.  

De brug tussen de lokale en Vlaamse beleidsdoelstellingen en -prioriteiten verloopt via de digitale BBC-

rapportering. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van de zogenaamde sectorale deelrapportagecodes. 

Dit zijn korte codes die de lokale besturen in hun BBC-softwareprogramma’s moeten koppelen aan de 

eigen acties. Dit zou de bevoegde subsidiërende administraties in staat moeten stellen om de nodige 

informatie uit de meerjarenplannen en jaarrekeningen halen. 

Figuur 3 stelt door middel van een schema voor op welke manier de Vlaamse beleidsprioriteiten 

kunnen doorwerken in de doelstellingencascade van het lokale meerjarenplan. In dit voorbeeld zien 

we dat Beterdam alvast ingetekend heeft op drie Vlaamse beleidsprioriteiten. Er worden twee Vlaamse 

beleidsprioriteiten (prioriteit 1 uit het beleidsdomein Jeugd en prioriteit 4 uit het beleidsdomein Sport) 

geïntegreerd in, en gekoppeld aan acties binnen het meerjarenplan van Beterdam. 
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Figuur 3: Voorbeeld Vlaamse beleidsprioriteiten 
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Het omgaan met een veelheid aan actoren 

Tabel 1 geeft een overzicht van enkele mogelijke beleidsactoren die rond thema’s werken die lokaal 

doorwerken. We doen dat voor vier beleidsdomeinen. We maken enerzijds een categorisatie op basis 

van het bestuursniveau waarop ze primair opereren (lokaal, Vlaams, federaal, Europese Unie), en 

anderzijds op basis van hun aard (publiek of semi-privaat). Deze niet-exhaustieve tabel maakt duidelijk 

dat lokale besturen bij de totstandkoming en uitvoering van beleid met heel wat belanghebbenden 

geconfronteerd worden. 

 

Tabel 1: Voorbeelden van beleidsmatige vervlechting met lokale impact. 

 

Het is erg belangrijk om een goed overzicht te hebben van alle lokaal actieve belanghebbenden. Het 

uitvoeren van een stakeholderanalyse is daarom aangewezen. 
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Oefening: Breng uw lokale constellatie eens in beeld 

Probeer uw eigen lokale netwerk(en) in beeld te brengen. Dat kan zowel grafisch als in tabelvorm 

 

Allereerst bekijkt u welke actoren per 

beleidsdomein de meest relevante zijn in het 

veld dat u onderzoekt. U kan deze indelen 

volgens de schillen van de actorenroos, die op 

verschillende manieren kan worden 

opgemaakt. De systematiek in het voorbeeld 

hiernaast is dat hoe meer de actor van publieke 

aard is, hoe dichter u deze bij de kern plaatst. 

Het is eveneens mogelijk om te rangschikken op 

relevantie of op het potentieel van een actor 

om betrokken te worden bij de opmaak van het 

strategisch meerjarenplan. 

 

Uiteraard kan u ook per beleidsdomein een lijst in tabelvorm maken. In ons eigen voorbeeld (Tabel 

1) hebben we de horizontale dimensie beperkt tot twee types actoren (publiek versus semi-privaat) 

en het aantal bestuurslagen tot vier (lokaal, Vlaams, federaal en EU). U kan nog verder gaan door 

verfijningen aan te brengen langsheen de publiek-private as. Ook kan u bijvoorbeeld de provinciale 

bestuurslaag zichtbaar maken of verschillende bovenlokale bestuurslagen in beeld brengen. 
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Toegenomen netwerkvorming versterkt de nood aan coördinatie 

Toegenomen horizontale en verticale netwerkvorming vormen de kern van wat we binnen de 

bestuurskunde verstaan onder governance. We volgen Klijn (2008, p. 5) die stelt dat “binnen 

governancenetwerken beleid tot stand komt en wordt geïmplementeerd door middel van een web van 

relaties en interacties tussen overheid, ondernemingen, middenveldorganisaties en burgers. De 

samenhang tussen de verschillende actoren binnen een governancenetwerk is gebaseerd op hun 

onderlinge afhankelijkheid”. Lokale governance kan dus benaderd worden als sturingscapaciteit, of als 

een mechanisme om de voorziening van publieke goederen en diensten te organiseren, te reguleren 

en te verzekeren (Bouckaert, van Dooren, Verschuere, Voets, & Wayenberg, 2002; Peters, 1998; 

Windey & Verhoest, 2008). 

Precies omdat actoren in een complexe en multipolaire beleidscontext afhankelijk zijn van elkaar, 

moeten ze hun acties op elkaar afstemmen en coördineren om een beleidsprobleem efficiënt en 

effectief aan te pakken. Coördinatie dient er niet alleen toe dat schaarse middelen optimaal ingezet 

kunnen worden, het zorgt er ook voor dat activiteiten van verschillende actoren gestroomlijnd worden 

en hun prestaties beter afgestemd worden op het gemeenschappelijk gewenste resultaat. 

Verhoest, Legrain, and Bouckaert (2003, p. 20) definiëren coördinatie als “de doelbewuste centrale 

sturing en/of onderlinge afstemming van de activiteiten van verschillende organisatorische entiteiten 

van een zelfde coördinatiecluster met als bedoeling een gemeenschappelijk gewenst resultaat op de 

gewenste manier te bereiken. Coördinatie heeft als doel orde te brengen in de onderlinge relaties 

binnen de cluster”. Coördinatie is met andere woorden een resultaatsgericht proces waarbij 

deelnemers gemeenschappelijk gewenste resultaten willen bereiken. De activiteiten van een 

coördinatiecluster – een groep actoren die betrokken zijn op hetzelfde beleidsonderwerp - worden 

daartoe op elkaar afgestemd.  

Het meerjarenplan als coördinerend instrument en drager van integraal 
beleid 

Doorheen deze handleiding beschouwen we de afstemming van de beleidscycli van de op het lokale 

niveau actieve actoren, als een aangewezen manier waarop beleidscoördinatie georganiseerd kan 

worden. De ideale drager van dit integraal lokaal beleid is het meerjarenplan, dit omdat de diverse 

aspecten rond zowel financieel, strategisch als prestatiemanagement van de verschillende 

beleidsactoren hierin op een intelligente manier met elkaar verbonden kunnen worden. 
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Figuur 4: Schematisch weergave van een integraal meerjarenplan 

 

Om deze ambitie waar te maken, is het cruciaal dat het meerjarenplan opgevat wordt als een 

programma dat de grenzen van het gemeentebestuur overstijgt en geldig is binnen het gehele 

grondgebied. Op die manier kan het eigenaarschap uitgebreid worden van één naar meerdere, 

onderling afhankelijke organisaties. Figuur 4 illustreert dit aan de hand van een voorbeeld. Het toont 

een gemeentebreed meerjarenplan dat de verschillende beleidslijnen van lokale en bovenlokale 

actoren verwerkt tot geïntegreerde beleidsdoelstellingen. Verschillende lokaal actieve 

beleidsuitvoerders, voeren vervolgens autonoom activiteiten uit met het oog op het bereiken van de 

doelstellingen. 
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De gemeente en haar coördinerende rol 

Het is aangewezen dat één actor het voortouw neemt bij de opmaak van een gemeentebreed 

meerjarenplan. Door haar democratische legitimatie en centrale positie binnen de lokaliteit, zien we 

dit als een taak voor het gemeentebestuur. Het is de lokale beleidsregisseur bij uitstek die een beroep 

kan doen op een zekere formele, natuurlijke autoriteit. Het kan andere relevante lokale actoren met 

elkaar verbinden en tegelijkertijd ook doelstellingen van het Vlaamse, het federale en andere 

bestuursniveaus in de eigen beleidsvoering integreren. 

De regierol van een gemeente kan evenwel sterk verschillen van beleidsdomein tot beleidsdomein. Ze 

is afhankelijk van de doorzettingsmacht en de beleidsruimte van het lokale bestuur. Een 

gemeentebestuur dat de hand naar (potentiële) partners wil reiken, zal bij het invullen van haar rol 

rekening moeten houden met deze twee factoren. 

Doorzettingsmacht en beleidsvrijheid 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten werkte op basis van Nederlands onderzoek een 

model uit rond doorzettingsmacht, beleidsvrijheid en regie- en coördinatierollen (Koulen, Scheidel, & 

Wolthuis, 2006; VVSG, 2011). Doorzettingsmacht verwijst naar de mogelijkheid van een lokaal bestuur 

om binnen een beleidsnetwerk de eigen wil door te drijven. Daartoe kunnen vier types machtsbronnen 

aangeboord worden die een sterke dan wel minder sterke mate van dwang in zich dragen (Figuur 5). 

 

 

Figuur 5: Instrumentarium rond doorzettingsmacht 

 

Ten eerste kan de gemeente financiële instrumenten inzetten om het gedrag van de partners te sturen. 

Dit kan gaan over het verdelen van eigen middelen, maar er kan ook macht geput worden uit de 

specifieke adviesrol die een gemeente in een aantal gevallen toebedeeld krijgt in het dirigeren van 
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subsidiestromen van andere overheden. Daarnaast kunnen ook juridische instrumenten ingezet 

worden. Deze laatste genereren de grootste doorzettingsmacht. Een parkeerreglement of het 

gemeentelijk administratief sanctierecht zijn daar voorbeelden van. Het juridisch instrumentarium van 

lokale besturen is echter beperkt en heeft voornamelijk betrekking op de relatie tussen een bestuur 

en haar burgers. Zowel financiële stimuli als regelgeving kunnen gezien worden als instrumenten die 

sterk gebaseerd zijn op de hiërarchische positie die de gemeente inneemt ten aanzien van de andere 

partners. We noemen dit een regiemodel. De samenwerking binnen een regiemodel vertrekt vanuit 

centrale sturing en is minder vrijblijvend voor de betrokken partners. 

Vaak zal de doorzettingsmacht van een bestuur echter beperkter zijn. De relaties in een beleidsnetwerk 

zijn dan minder hiërarchisch gestructureerd en de samenwerking zal meer gebaseerd zijn op 

vrijwilligheid, onderhandeling en partnerschap. In het netwerkmodel zal het lokaal bestuur zich eerder 

gedragen als een makelaar die op basis van een zeker communicatief-rationeel gezag de andere 

partners overtuigt om samen te werken. 

Een lokaal bestuur kan tot slot ook via de markt proberen sturen. Deze vorm van sturing situeert zich 

op het scheidingsvlak tussen het regie- en het netwerkmodel en kan gebruikt worden indien de 

verhoudingen tussen partners gestructureerd zijn op basis van vraag en aanbod. Er kan op drie 

verschillende manieren ingegrepen worden op de markt. Allereerst kan het lokaal bestuur dat doen 

langsheen de aanbodzijde. In dat geval speelt men mee en kan het lokaal bestuur de prijs en de 

kwaliteit van de goederen en diensten van de andere aanbieders beïnvloeden door zelf de lat te leggen. 

Er wordt in dat geval een beleid ontwikkeld waarbij het lokaal bestuur rechtstreeks, als aanbieder, in 

de markt intervenieert. Ten tweede kan een lokaal bestuur ingrijpen langsheen de vraagzijde door zijn 

inkoopmacht te laten gelden. Dat doet het bestuur door aan de goederen en diensten van aanbieders 

bepaalde voorwaarden op te leggen, alvorens deze in te kopen. Een derde manier waarop een bestuur 

kan inwerken op marktverhoudingen is door het marktmechanisme eerlijker en functioneler te maken, 

bijvoorbeeld door de informatieasymmetrie tussen kopers en verkopers te verminderen. 

Een tweede dimensie binnen het model is de beleidsvrijheid. Deze verwijst naar de ruimte die een 

lokaal bestuur heeft om autonoom – los van andere bestuursniveaus – een beleidskader te scheppen. 

Deze beleidsvrijheid zal bijna altijd relatief zijn omdat ook andere, hogere overheidsniveaus 

doelstellingen formuleren die dwingend gemaakt worden door regelgeving of gestimuleerd worden 

middels voorwaardelijke subsidiering. 
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Van visionaire netwerkcoördinator tot beleidsregisseur 

Wanneer we de mate van doorzettingsmacht en beleidsvrijheid weergeven in een assenstelsel, 

bekomen we een matrix bestaande uit vier rollen. In Tabel 2 worden er per rol een aantal 

aandachtspunten geformuleerd waar rekening mee gehouden moet worden (Koulen et al., 2006). 

 

 

 

(1) De visionaire netwerkcoördinator 

In deze positie beschikt het lokaal bestuur over genoeg handelingsvrijheid maar zal de 

samenwerking op vrijwilligheid gebaseerd moeten zijn. 

 

Ti
p

s 

 Ontwikkel de visie niet alleen maar betrek de lokale partners erbij. 

 De visie moet aanzetten tot actie en enthousiasme. 

 Creëer een aansprekend ‘boegbeeld’ voor het beleid. 

 Creëer een ‘wij-gevoel’ in het netwerk. 

 Vergroot de wederzijdse afhankelijkheid tussen de actoren en de gemeente en ook 

tussen de actoren onderling. 
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(2) De faciliterende netwerkcoördinator 

Het lokaal bestuur heeft een beperkte beleidsvrijheid en ook weinig sterke sturingsinstrumenten. 

Dit is de meest vrijblijvende vorm van samenwerking. De rol van het bestuur is beperkt tot 

makelaar. 

 

Ti
p

s 

 Creëer en onderhoud een communicatieve infrastructuur waarlangs de lokale actoren 

elkaar gemakkelijk kunnen vinden. 

 Vergroot de wederzijdse afhankelijkheden tussen actoren: zorg dat ze elkaar nodig 

hebben. 

 Benoem duidelijke spelregels in samenspraak met de lokale actoren. 

 Wees duidelijk over je eigen rol en over wat je ermee wilt bereiken. 

 

(3) De beleidsregisseur 

Hier heeft het lokaal bestuur zowel een grote beleidsvrijheid als een grote doorzettingsmacht. 

Een beleidsregisseur kan eigen beleid ontwikkelen en andere actoren verplichten om mee te 

werken aan de realisatie ervan. Het bestuur kan aangesproken worden op beleidsresultaten. 

 

Ti
p

s 

 Leg goed uit waarom bepaalde beleidskeuzes gemaakt zijn. 

 Speel in op de belangen en drijfveren van de actoren om het beleid verkocht te krijgen. 

 Koop geen samenwerking door budgetten te verdelen. Samenwerking ontstaat door 

gedeelde belangen. Daar moet de focus op liggen en niet op de middelen. 

 

(4) De beheersregisseur 

De beheersregisseur beschikt over een grote doorzettingsmacht maar is beperkt in zijn 

beleidsruimte. Het lokale bestuur is sterk gebonden aan wat van hogerhand bepaald is. 
 

Ti
p

s 

 Communiceer over het beleid dat van hogerhand opgelegd wordt en overleg over de 

wijze waarop dat beleid het best uitgevoerd kan worden. 

 Bij weerstand kan het terrein waarop de regie van toepassing is, verbreed worden naar 

terreinen waar het lokaal bestuur een grotere beleidsruimte heeft. 

 

   

Tabel 2: Regie en coördinatiekader voor lokale besturen  



Op zoek naar de meent in de gemeente 

 
37 

Oefening: Invulling van de eigen regie- en coördinatierol 

Welke regie- of coördinatierol neemt uw bestuur op met betrekking tot de onderstaande 

beleidsthema’s? Reflecteer hierover met een collega en plaats ze in het meest aangewezen vak. 

Wordt er voldoende aandacht besteed aan het voorzien van een aanpak op maat? 

 

 flankerend onderwijsbeleid 

 milieuverontreiniging 

 waterhuishouding 

 erosiebestrijding 

 lokale economie 

 

 toerisme 

 drugs- en alcoholpreventie 

 thuiszorg voor ouderen 

 rusthuizen 

 opvang asielzoekers 

 buitenschoolse kinderopvang 

 cultuurbeleid 

 integratiebeleid 

 opvoedingsondersteuning 
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Beleidscyclusmodule 

Het aan elkaar lijmen van de cycli 
 

Toen bekend raakte dat alle gemeenten en OCMW’s vanaf 2014 verplicht moesten 

gaan werken volgens de regels van de vernieuwde beleids- en de beheerscyclus, is 

er heel wat afgezucht in Faalegem. Lange tijd had men zich in de gemeente afzijdig 

kunnen houden van de grootse ideeën die ‘Brussel’ hen voortdurend probeert op te dringen. 

“Strategische meerjarenplannen zijn goed om de Raadzaal mee te behangen”, riep de burgemeester 

meer dan eens tijdens het College. Ook in de administratie was er weinig animo om resultaatsgerichte 

doelstellingenbomen te maken - laat staan dat ze hierover in overleg zouden treden met het OCMW of 

met andere belanghebbenden. De financieel beheerder was het gewoon om zich enkel bezig te houden 

met het financiële plaatje en had nauwelijks boodschap aan inhoudelijke actieplannen en acties. De wil 

om de manier van werken te herbekijken, was absoluut niet aanwezig in Faalegem; niet bij het 

gemeentebestuur en ook niet bij het OCMW. Dat heeft geleid tot twee pro-forma meerjarenplannen 

waarin enkel het hoogstnodige staat. Van indicatoren is geen spoor te bekennen. De plannen liggen 

momenteel te verstoffen op de bureaus in het gemeentehuis en het OCMW en spelen al lang niet meer 

in de hoofden van de bestuurders. “We zijn verkozen door de mensen om met échte, concrete zaken 

bezig te zijn”, liet de eerste schepen zich onlangs nog ontvallen. 

 

Beterdam heeft een uitstekende track record voor wat resultaatsgericht plannen en 

begroten betreft. Al in 2005 experimenteerden enkele beleidssectoren met 

prestatiegericht begroten. Dat gebeurde grotendeels onder impuls van de nieuwe secretaris die 

vernieuwende ideeën binnenbracht in de tot dan toe eerder conservatieve organisatie. Op een 

ambachtelijke manier werden de budgetten van elke betrokken beleidssector aan doelstellingen en acties 

gekoppeld. Het College was enthousiast over de manier waarop deze werkvorm de transparantie en 

leesbaarheid van beleidsdocumenten bevorderde. Daarop werd besloten om in de daaropvolgende 

legislatuur (2006-2012) een volledig uitgewerkt strategisch meerjarenplan te maken. Ook het OCMW 

werd uitgenodigd om daaraan mee te werken. Dit resulteerde in het geïntegreerde en gemeentebrede 

strategische meerjarenplan “Beterdam Nóg Beter Maken”, bestaande uit vijftien 

organisatieoverschrijdende beleidsdoelstellingen. 
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In deze beleidscyclusmodule bekijken we hoe we de 

cyclifases van de verschillende betrokken actoren 

aan elkaar kunnen koppelen. De klassieke 

beleidscyclus, zoals voorgesteld in Figuur 6, moet 

hiervoor uitgebreid worden naar een multi-

organisationele context. De bij het lokaal beleid 

betrokken actoren spelen zowel in de plannings-, als 

in de uitvoerings- en evaluatiefase van de cyclus hun 

rol. De aaneenrijging van planning-, opvolgings- en 

evaluatieprocessen is meer een vraagstuk van willen dan van kunnen: actoren moeten beseffen dat ze 

een groep van onderling afhankelijke actoren vormen en geen losse eilandjes. De cultuurverandering 

die hiervoor moet plaatsvinden, is minstens even belangrijk als de structurele ingrepen die nodig zijn. 

 

De kern van de beleidscyclusmodule 

 

 Horizontale en verticale beleidslijnen dienen in de planningsfase 

samen te komen in, en te vervlechten tot een lokaal, geïntegreerd 

meerjarenplan. 

 In de uitvoeringsfase van de beleidscyclus, hebben alle betrokken 

actoren de verantwoordelijkheid om een eigen bijdrage tot de 

gezamenlijk geformuleerde beleidsdoelstellingen te doen. Ze 

monitoren eveneens de voortgang. Gebruik van indicatoren kan 

daarbij helpen. 

 De evaluatiefase moet gericht zijn op wederzijds leren. Het gebruik 

van prestatie-informatie helpt om de concrete bijdrages van 

actoren aan het gezamenlijk resultaat te objectiveren en er lessen 

uit te trekken. Reeds in de planningsfase moet men 

overeenstemming vinden in de manier waarop men de effecten zal 

meten. 

 

Figuur 6: De klassieke beleidscyclus 



Op zoek naar de meent in de gemeente 

 
41 

 

 

Figuur 7: Complexe beleids- en beheercyclus met betrokkenheid meerdere partners 

 

In Figuur 7 hebben we de klassieke beleidscyclus uitgebreid tot een complexer model dat rekening 

houdt met de rol die verschillende partners spelen binnen de respectievelijke fases van de 

geaggregeerde beleidscyclus (blauwe kaders). 

Deze figuur maakt allereerst het territoriale onderscheid tussen het gemeentelijk grondgebied en al 

wat daarbuiten ligt. Maatschappelijke noden worden opgedeeld in een bovenlokale en een lokale 

component en vervolgens vertaald tot beleidsprogramma’s op de respectievelijke bestuursniveaus. 

Omdat de maatregelen die hogere bestuursniveaus nemen vaak ook een impact hebben op de 

beleidsruimte en context waarbinnen lagere bestuursniveaus werken, dienen ze in de planningsfase 

van de beleidscyclus zo veel mogelijk op elkaar afgestemd te worden. De verticale beleidslijnen 

moeten, samen met de lokale beleidslijnen, verwerkt worden tot een lokaal meerjarenplan. Het is 

belangrijk om reeds in de planningsfase overeenstemming te vinden over de manier waarop de 
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beleidsuitvoering en –impact opgevolgd en geëvalueerd zal worden in de latere fases van de 

beleidscyclus. Er dienen met andere woorden al in de planningsfase indicatoren geformuleerd te 

worden. Vanuit een multi-organisationeel perspectief zijn het vooral de effectindicatoren en de daarbij 

horende streefwaardes of normen die gezamenlijk moeten vastgelegd worden. 

In de uitvoeringsfase van het lokaal meerjarenplan voeren de verschillende lokaal betrokken 

beleidsactoren de afgesproken actieplannen en acties uit binnen hun eigen beheerscycli. Om de 

uitvoering op te volgen, wordt prestatie-informatie verzameld. Die kan verschillende vormen 

aannemen, gaande van klassieke indicatoren tot kwalitatieve methodes zoals visitaties.  

In de evaluatiefase, tot slot, evalueren de actoren of de geformuleerde beleidsdoelstellingen hun 

beoogde effect hebben. Evaluatie komt niet enkel op het einde van een beleidscyclus, in principe hoort 

het zelfs in het midden van de beleidscirkel te staan. Goed bestuur impliceert immers het voortdurend 

en het niet enkel op het einde van de legislatuur in vraag stellen van de eigen beleidskeuzes om ze – 

waar nodig – op tijd te kunnen bijsturen.  

Eigenlijk lopen alle fases van de beleidscyclus in realiteit eerder kriskras door elkaar dan dat ze elkaar 

chronologisch opvolgen. Duidelijkheidshalve zullen we ze in deze module toch apart behandelen. We 

leggen per deelmodule een specifieke focus: 

 In de deelmodule rond planning bespreken we de verschillende elementen van een lokaal 

meerjarenplan in het licht van geconsolideerde beleidsvoering. Waar moet rekening mee 

gehouden worden? Hoe pakken de besturen in de onderzochte cases dit aan? 

 In de deelmodule rond uitvoering en opvolging, gaan we dieper in op de monitoring van beleid 

middels indicatoren. We bespreken de verschillende stappen die moeten doorlopen worden 

om prestatie-informatie te verzamelen. 

 In de deelmodule rond evaluatie hebben we het over het gebruik van de verzamelde prestatie-

informatie. Hoe kan deze informatie ons helpen bij het evalueren van het gevoerde beleid en 

hoe kan ze ingezet worden om wederzijds te leren?  
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BBC Planning 

De neuzen in dezelfde richting 

“De afstemming inzake beleidsplanning tussen de stad en het 
OCMW en het CAW kan sterker. De samenwerking met het 
OCMW gebeurt ook intern op verschillende snelheden. Beide 
organisaties profileren zich apart. Dit wordt ook in de 
organisatiecultuur bevestigd.” 

Uit de omgevingsanalyse van het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Leuven 

 

De centrale vraag in deze deelmodule is hoe lokale besturen gezamenlijk de noden en belangen van 

hun interne en externe belanghebbenden kunnen kanaliseren en omzetten tot een coherent, 

geconsolideerd strategisch meerjarenplan met een onderling afgestemde doelstellingencascade. 

Enerzijds gaat onze aandacht uit naar de rol van en de wisselwerking tussen de lokale publieke 

entiteiten binnen het planningsproces. Anderzijds bekijken we op welke manieren de wisselwerking 

tussen de externe omgeving (middenveld, burgers) en het lokaal bestuur als geheel tot stand kan 

komen. Hoewel een strategisch planningsproces gezien kan worden als een rationeel proces waarbij 

er een aantal standaardstappen doorlopen moeten worden, is het zeker geen exacte wetenschap. 

Daarom leggen we hier vooral de nadruk op de ingrediënten en veel minder op een vastgelegd 

receptuur. 

  
“Ik zie niet goed in wat ze mij daar 

op het gemeentehuis nog gaan 

kunnen leren rond sociaal beleid. In  

Faalegem laten wij elkaar liever 

met rust en bemoeien we ons met 

de eigen zaken. Ieder zijn thema!” 

 

“We hebben gemerkt dat burgers 

vaak een veel beter beeld hebben 

van de specifieke problemen in een 

bepaalde wijk. Daarom betrekken 

we ook de wijkcomités intensief bij 

de beleidsplanning in Beterdam.“  
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Ingrediënten van het strategisch meerjarenplan 

De missie 

Waar min of meer overeenstemming over bestaat, is dat het uitgangspunt van een strategisch 

planningsproces vertrekt vanuit de missie van het lokaal bestuur. In de missie beschrijft een organisatie 

immers op kernachtige wijze haar bestaansreden en geeft ze antwoord op de vraag waarvoor de 

organisatie staat en welke waarden ze wilt uitdragen. 

Eigen aan de missie is dat deze min of meer stabiel blijft. Weinig organisaties zullen van de ene dag op 

de andere hun bestaansreden omgooien. Een missie is letterlijk iets existentieels. De bestaansreden 

van gemeenten en OCMW’s heeft een juridische grondslag en wordt omschreven in de respectievelijke 

organieke decreten. 

(Grond)wettelijke en decretale taakstelling van gemeenten en OCMW’s 

G
em

ee
n

te
 

De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en 

tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied (…) Ze zijn bevoegd voor 

aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven 

kunnen nemen. De gemeenten oefenen ook die bevoegdheden uit die geregeld zijn bij wet of 

decreet. De provincies kunnen hen taken opleggen voor zover dat uitdrukkelijk decretaal 

bepaald is.   

O
C

M
W

 

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn beogen om op het lokale niveau duurzaam 

bij te dragen tot het welzijn van de burgers (…) en voorzien in het recht van ieder persoon op 

een maatschappelijke dienstverlening. Deze verzekert in lenigende, curatieve en preventieve 

hulp. Het OCMW bevordert de maatschappelijke participatie van de gebruikers door materiële, 

sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische diensten te verlenen. 

Bronnen: art. 2 van het Gemeentedecreet; art. 2 van het OCMW-decreet; art. 41 Grondwet; art. 6 van de Bijzondere Wet tot 

Hervorming der Instellingen; art. 46 van de Gewone Wet tot Hervorming der Instellingen; art. 1 en 57 van de wet van 8 juli 1979. 

 

We merken op dat de missie van het OCMW overlapt met die van een gemeentebestuur. In het 

strategische meerjarenplan 2014-2019 van gemeente en OCMW Mol vinden we dan ook terecht een 

overkoepelende missie terug. 

Uit de praktijk: De missie van het Molse lokale bestuur 

“Het Molse lokale bestuur beoogt om bij te dragen tot het welzijn van alle Mollenaars en tot de 

duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.” 

Meerjarenplan 2014-2019 van Mol 
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De visie 

De visie omschrijft op een bondige manier hoe het lokaal bestuur invulling geeft aan haar missie en 

geeft een antwoord op de vraag wat het gewenste toekomstbeeld op de lokaliteit is. Een visie is minder 

stabiel als een missie. Haar houdbaarheidsdatum beperkt zich doorgaans tot één legislatuur. 

Onderstaande visie vat samen hoe gemeente en OCMW Mol samen de missie tijdens de legislatuur 

willen realiseren. 

Uit de praktijk: De visie van het Molse lokale bestuur 

“We willen Mol als landelijke gemeente en parkstad verder laten groeien naar een moderne en 

eigentijdse centrumgemeente. We willen onze lokale samenleving, die gevormd wordt door een 

lappendeken van gehuchten, inrichten als een duurzame en leefbare gemeenschap die gekenmerkt 

wordt door zijn dynamisch karakter en daardoor een hoge mate van attractiviteit bereikt. We willen 

dat in onze gemeente iedereen gelijke kansen krijgt. Als overheid willen we vanuit een lange 

termijnvisie de organisatie van het lokaal bestuur goed beheren en efficiënt organiseren.” 

Meerjarenplan 2014-2019 van Mol 

Het beleidsproject 

Een visie is slechts de inspirerende samenvatting van een beleidsproject, dat op zijn beurt aan het 

begin van een legislatuur wordt gevormd. Het basisingrediënt van een beleidsproject is het politiek 

bestuursakkoord tussen de lokale coalitiepartners en wordt op smaak gebracht, beïnvloed en/of 

aangevuld door input vanuit: 

- een ambtelijk memorandum waartoe de verschillende diensten van de administratie hun 

bijdrage leveren. Vanuit hun specialistische kennis hebben zij een goed beeld van wat de 

komende jaren nodig is, zowel op het vlak van intern beleid (Wat zijn de sterktes? Wat zijn de 

zwaktes?) als op het vlak van extern beleid (Wat zijn de kansen? Wat zijn de bedreigingen?). 

Samengevat beschrijft dit werkstuk op een kwalitatieve en kwantitatieve wijze ‘de staat van 

de gemeente’. Het ambtelijk memorandum wordt soms ook de inspiratienota genoemd en zal 

deels samenvallen met, of de basis vormen van de omgevingsanalyse. Die wordt conform het 

BBC-besluit verplicht bij de toelichting van de strategische nota van het meerjarenplan 

gevoegd. 

- memoranda van derden zoals gemeentelijke adviesraden, vzw’s, jeugdverenigingen of andere 

middenveldorganisaties; 

- Nieuwe burgerparticipatievormen zoals bijvoorbeeld wijkbabbels, de G1000, …; 

- Vlaamse beleidsprioriteiten. 
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Al deze perspectieven vormen de inputfactoren van het strategisch meerjarenplan. Door rekening te 

houden met beleidsinput van diverse bronnen en vanuit verschillende perspectieven wordt het 

meerjarenplan meer dan de vertaling van een politiek bestuursakkoord. Het versterkt ook de 

gedragenheid van het beleidsproject. 

 

Uit de praktijk: Samen Genk Versterken  

Hoewel het bestuursakkoord dat de meerderheidspartijen met elkaar sloten centraal staat, biedt het 

strategisch meerjarenplan van Genk meer dan dat. Er is immers ook ruimte gemaakt voor 

burgerparticipatie via het G360-platform. Tijdens twee brainstormsessies dachten meer dan 400 

Genkenaren mee over de toekomst van de stad. De 2000 ideeën die daaruit voortkwamen, dienden 

als inspiratiebron voor de stadsdiensten bij het opmaken van het meerjarenplan. Ook de input van 

de klassieke adviesraden werd meegenomen. 

 

Vervolgens werden er in het voorjaar van 2013 een tiental 

beleidstafels georganiseerd rond enkele centrale thema’s. 

Naast kernambtenaren werden er ook externe experten 

uitgenodigd. Aan de beleidstafel rond werk schoven 

bijvoorbeeld een aantal Genkse werkgevers mee aan tafel. 

Omdat de werkwijze per dienst verschilde (per dienst werd er 

een trekker aangeduid), ontwikkelde iedere beleidstafel een  

eigen dynamiek, gaande van klassiek tafeloverleg tot creatieve 

workshops (Van Gurp, Vanderheyden, & Wibail, 2014). 

 

In juni 2014 werden de verschillende ideeën voor een eerste keer samengebracht op een 

intertafeloverleg. Daarbij ging men op zoek naar een rode draad, naar overlappende thema’s en 

knelpunten. Tijdens de zomermaanden werd er bijgeschaafd en herwerkt. De finale tekst werd begin 

september afgewerkt. 

 

 

Thema’s van het MJP 

- Ondernemende stad 

- Samen stad maken 

- Betekenisvolle stad 

- Sterke sites 

- Woonstad 

- Zorgzame stad 

- Belevenisvolle stad 

- Talentvolle stad 

- Ecologische stad 

- Slagkrachtige stad 
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Het stadsbestuur en het OCMW werkten het meerjarenplan samen uit. Hoewel de nadruk voor het 

OCMW uiteraard vooral op de beleidstafel ‘zorgzame stad’ lag, waren de vertegenwoordigers vanuit 

het OCMW op verschillende beleidstafels aanwezig. 

 

 

Deze verschillende perspectieven aan elkaar lijmen, integreren en samenvatten is een uitdaging die is 

weggelegd voor de administratie. Met het oog op een doorgedreven geconsolideerd beleid, is het 

belangrijk dat bij deze synthetiserende inspanning zowel gemeentelijke als OCMW-actoren betrokken 

zijn. Een suggestie hiertoe is de oprichting van een organisatieoverschrijdende beleidscel die centraal 

zowel de planning, de opvolging als de evaluatie van het geconsolideerde beleid kan begeleiden. Dit 

blijkt in Mol alvast een succesfactor te zijn. 

Uit de praktijk: Een gezamelijke beleidscel in Mol 

Sinds kort delen het gemeentebestuur en het OCMW van Mol een strategische beleidscel. Ze bestaat 

uit twee beleidscoördinatoren: iemand die formeel in dienst is van het OCMW en iemand die formeel 

in dienst is van de gemeente. Deze gemengde samenstelling zorgt niet alleen voor een 

interpersoonlijke band tussen beide organisaties, maar ook voor permanente kennisdeling en een 

brede blik op de gevoeligheden die in de twee organisaties leven.  

“Onze gedeelde beleidscel is de motor van ons 
planningsproces” 

Bij de opmaak van het gemeenschappelijke strategisch meerjarenplan vormt de beleidscel dan ook de 

figuurlijke spin in het web die de verschillende touwtjes vanuit diverse bronnen aan elkaar knoopt en 

daarbij geregeld terugkoppelt. 
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De doelstellingencascade opbouwen 

Nu we de ingrediënten van het meerjarenplan, nl. de missie, de visie en het daaruit voortkomende 

beleidsproject besproken hebben, bekijken we hoe we het beleidsprogramma kunnen vertalen naar 

een geconsolideerd meerjarenplan met een werkbare doelstellingencascade. Deze 

doelstellingenboom bestaat binnen het vernieuwde BBC-kader uit drie niveaus, nl. (prioritaire) 

beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Ze vormen de concretisering van de strategie die tijdens 

de legislatuur gevolgd zal worden. 

Op het hoogste niveau van de doelstellingencascade situeren we de beleidsdoelstellingen. In het BBC-

besluit wordt een beleidsdoelstelling omschreven als het interne of externe resultaat (of het eventuele 

effect) dat de raad wil bereiken (Leroy, 2010). Beleidsdoelstellingen kunnen dus zowel gericht zijn op 

de eigen organisatie (interne beleidsdoelstelling) als op de gemeente en haar inwoners (externe 

beleidsdoelstelling). In de praktijk kunnen we beleidsdoelstellingen beschouwen als de grote thema’s 

die het strategische bestuursniveau in de komende legislatuur wil realiseren. Deze 

beleidsdoelstellingen worden vervolgens vertaald tot actieplannen (tactisch niveau), die op hun beurt 

bestaan uit een reeks acties die binnen een bepaalde termijn uitgevoerd moeten worden (operationeel 

niveau).  

Samenhang tussen de doelstellingencascade, het productieproces en de 
voornaamste belanghebbenden 

De verschillende bouwstenen van de doelstellingencascade zijn in essentie verbonden met een 

bepaalde fase in het beleidsproductieproces en met een specifiek bestuurniveau. Ze zullen ook de 

aandacht trekken van een ander primair doelpubliek. 

 

Tabel 3: Samenhang tussen de cascade, het bestuurniveau en de voornaamste belanghebbenden 

 

De gemeente- en OCMW-raad vormen het strategische bestuurniveau van een lokaal bestuur. Ze 

hebben het laatste woord over het meerjarenplan en keuren het jaarlijks op te maken budget goed. 

Het strategische bestuurniveau zal vooral op beleidsdoelstellingen willen sturen. Hun focus zou uit 
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moeten gaan naar de effecten die het beleid teweegbrengt. Het college van burgemeester en 

schepenen (incl. de OCMW-voorzitter), aangevuld met het managementteam vormen het tactische 

bestuurniveau van het lokale bestuur. Binnen de productieketen van het beleid en dienstverlening, 

zullen zij voornamelijk bekommerd zijn om de opvolging van de prestaties, en dus de actieplannen 

binnen de meerjarenplannen en budgetten. De diensthoofden vormen het operationele bestuurniveau 

van het lokale bestuur. Zij zijn bezig met de dagdagelijkse activiteiten en processen die leiden tot 

prestaties. Op het operationele niveau is men bekommerd met het uitvoeren en opvolgen van acties. 

Over prioritair en niet-prioritair beleid 

Het BBC-besluit maakt een onderscheid tussen drie soorten beleidsdoelstellingen, namelijk 

 de prioritaire beleidsdoelstellingen; 

 de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen; 

 en de niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen. 

Zowel de prioritaire als de niet-prioritaire doelstellingen maken deel uit van de doelstellingencascade. 

Het verschil tussen beide types zit in de rapporteringsverplichting: enkel over de prioritaire 

beleidsdoelstellingen wordt er expliciet gerapporteerd in de beleidsrapporten. Het zal daarbij vaak 

gaan om nieuw of vernieuwd beleid dat bijzondere aandacht van de raad vereist. De heraanleg van 

een plein in een van de kernen is een voorbeeld van een eerder grootschalig investeringsdossier dat 

wellicht als prioritair beleid aangeduid zal worden. 

Het recurrent of terugkerend beleid zal dan weer onder overig beleid geplaatst worden. Dit gaat in 

principe om verplichte uitgaven of doorlopende engagementen. De jaarlijkse bijdrage van de 

gemeente aan de hulpverleningszone of het periodieke onderhoud van de bermen zijn voorbeelden 

van recurrente uitgaven. Men kan recurrent beleid vatten onder niet-prioritaire doelstellingen of ze 

simpelweg niet in doelstellingen formuleren. Wanneer er aan budgetten geen doelstellingen 

gekoppeld worden, zullen die middelen terecht komen in een black box waar er enkel nog op het 

niveau van de ramingen, via de functionele indeling, een koppeling bestaat tussen het financiële en 

het (quasi-)inhoudelijke. 

 

onderdelen van 

de cascade 

prioritaire doelstellingen  

niet-prioritaire doelstellingen 
overig beleid 

 niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen 
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Het topje van de ijsberg 

Bleyen and Bouckaert (2015a) bekeken de strategische meerjarenplannen van de gemeenten en 

OCMW’s voor de beleidsperiode 2014-2019. Zij stelden vast dat gemiddeld genomen meer dan de helft 

van de totale budgettaire massa van de gemeenten en OCMW’s niet aan doelstellingen is gekoppeld. 

Concreet wilt dit zeggen dat gemiddeld meer dan de helft van de middelen niet op een inhoudelijke, 

beleidsmatig relevante manier aan bod komt binnen de doelstellingencascade. Gemiddeld genomen 

wordt over slechts 15% van het budget van de gemeenten en 18% van het budget van de OCMW’s 

expliciet en op een inhoudelijk relevante en resultaatsgerichte manier gerapporteerd aan de 

respectievelijke raden. Veruit het grootste deel van de budgettaire ijsberg blijft dus onder water. Dit 

moet beter wanneer we een transparantere beleidsvoering op het lokale bestuursniveau beogen. 

Zeker indien we de vernieuwde beleids- en beheerscyclus beschouwen als een compleet en integraal 

lokaal prestatiemanagementsysteem is het problematisch dat slechts een beperkt deel van de 

verrichtingen inhoudelijk gedekt wordt door beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Slechts een 

minderheid van 18% van de gemeentebesturen en 14% van de OCMW’s heeft het gehele budget 

gekoppeld aan de doelstellingencascade (prioritair of niet-prioritair) (Bleyen & Bouckaert, 2015a). 

Uiteraard werden de nieuwe BBC-regels in de huidige legislatuur pas voor de eerste keer over heel 

Vlaanderen toegepast. Dat heeft heel wat energie gekost en er is ook heel wat leergeld betaald. We 

verwachten dan ook dat steeds meer besturen in de toekomst een groter deel van hun werking zullen 

vertalen naar doelstellingen, actieplannen en acties. 

 

 

Figuur 8: Verdeling budgettaire massa volgens koppeling met doelstellingencascade (gemiddelde scores). 
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Maximale transparantie van beleid 

We willen hier zeker geen pleidooi houden om elke legislatuur te starten met een volledig schone lei 

en het zogenaamde zero-based budgeting toe te passen. Elke nieuwe bestuursploeg zal immers 

gebonden zijn aan bepaalde verplichtingen ten overstaande van andere overheden en aan 

engagementen die vorige bestuursploeg(en) nam(en). Wel zou een bestuur moeten betrachten om 

(op termijn) ook het ‘vast’ beschreven deel van de lei zo zichtbaar mogelijk te maken voor de raad. Dat 

doet men het best door ook het gelijkblijvende beleid te vertalen naar niet-prioritaire doelstellingen, 

actieplannen en acties.  

We houden hier dus vooral een pleidooi voor maximale transparantie ten opzichte van de raden. De 

verkozenen – en breder diegene die ze vertegenwoordigen, nl. de gehele bevolking – hebben immers 

het recht om op een bevattelijke manier na te gaan waarom er een bepaalde hoeveelheid middelen 

naar een bepaalde set van activiteiten stromen met het oog op het realiseren van zekere prestaties of 

effecten. Enkel door het gehele budget inhoudelijk te vertalen, kan men vermijden dat een deel van 

het terugkerende beleid versteend raakt en nooit meer in vraag gesteld wordt. Het onderscheid tussen 

prioritair (nieuw) en niet-prioritair (gelijkblijvend) beleid blijft evenwel nuttig om beleidsrapporten zo 

leesbaar mogelijk te maken. 

 

Uit de praktijk: “Alles staat op prioritair”  

In drie van onze vier casegemeenten heeft men de keuze gemaakt om enkel te werken met prioritaire 

doelstellingen. Gevraagd naar de motieven hierachter werd voornamelijk gewezen op het 

transparantie die deze manier van werken met zich meebrengt. 

“We hadden natuurlijk 80% van onze doelstellingen in 
gelijkblijvend beleid kunnen steken waardoor er geen 
rapportering is. Wij vonden van onszelf, zowel bij het 
politiek als bij het ambtelijk overleg, dat we zo 
transparant mogelijk moesten zijn. (…) Voor de 
gemeenteraad is er een veel duidelijkere rapportering. De 
gemeenteraad - als ze willen - kan er veel korter op 
inzetten en heeft veel meer gedetailleerder impact op wat 
men wil.” 

 



Op zoek naar de meent in de gemeente 

 
52 

Een ander argument dat gevoerd werd, was het opnemen en integreren van sectorale 

planrapportering in de doelstellingenboom: 

“Naar ons aanvoelen klopte het verhaal niet als je maar 
een paar beleidsdoelstellingen en actieplannen 
formuleert. Hoe ga je dan ooit op een goede, complete 
manier de sectorale planlast mee in hetzelfde verhaal 
brengen?” 

 

Beleidsconsolidatie vereist een gemeenschappelijke bovenbouw 

In de context van een geconsolideerde beleidsvoering op het grondgebied van de gemeente is er 

minstens een gemeenschappelijke bovenbouw van de doelstellingencascade nodig. Wanneer we dat 

vertalen naar het BBC-jargon wilt dat zeggen dat de meerjarenplannen van gemeente en OCMW 

minstens dezelfde beleidsdoelstellingen moeten delen. Voor elke organisatie kunnen vervolgens 

actieplannen en acties geformuleerd worden waarbij de entiteit vanuit de eigen specialiteit bijdraagt 

aan één of meer gemeentebrede beleidsdoelstellingen. Het kan ook voorkomen dat er aan een 

actieplan zowel acties van de gemeente als van het OCMW (of een andere entiteit) gekoppeld worden. 

Zelfs op het niveau van de acties kunnen verschillende organisaties samenwerken. 

“Het was een belangrijke 
stap om die bovenbouw 
gelijk te krijgen. Op de 
laagste operationalisering 
ligt dat moeilijker want je 
hebt andere 
instrumenten, je bent 
anders georganiseerd en 
je hebt andere middelen ” 

 

Figuur 9: Gemeenschappelijke bovenbouw van de 
doelstellingencascade 
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We illustreren dit aan de hand van een concreet voorbeeld. Figuur 10 toont een deel van de fictieve 

doelstellingencascade uit het meerjarenplan van Beterdam. We focussen op het eerste actieplan onder 

een beleidsdoelstelling die handelt over het seniorenbeleid. Het bestuur neemt zich voor om tijdens 

de legislatuur een mobiele bibliotheek op te starten. In ons voorbeeld dragen zowel de gemeente als 

het OCMW van Beterdam bij tot deze nieuwe mobiele bibliotheek. De openbare bibliotheek werkt een 

boekencatalogus uit, de gezamenlijke communicatiedienst voert een promotiecampagne en het 

OCMW stelt de voertuigen en het personeel van de warme maaltijdendienst ter beschikking. Deze 

gezamenlijke dienstverlening werkt in de doelstellingencascade door tot op het niveau van de 

actieplannen. 

 

Beleidsconsolidatie vereist structureel overleg 

In een geconsolideerde beleidsbenadering moeten er structurele overlegmomenten en/of –organen 

voorzien worden die zich focussen op het formuleren, maar ook op het uitvoeren en evalueren van 

gemeentebrede beleidsdoelstellingen. Een geconsolideerde beleidscyclus vereist dus minimaal een 

gedeeld strategisch bestuurniveau. Dit wordt uitgebeeld in Figuur 11. 

Het strategische bestuurniveau bestaat uit de democratisch gelegitimeerde raden op het grondgebied. 

Zij vertegenwoordigen de inwoners binnen de gemeentegrenzen.  In eerste instantie vormen de 

Figuur 10: Voorbeeld gemeenschappelijke doelstellingencascade 



Op zoek naar de meent in de gemeente 

 
54 

gemeenteraad en de OCMW-raad het strategische niveau binnen een gemeente. Overleg zal hier 

voornamelijk informeel of via partijlijnen verlopen.  

In de praktijk zien we echter dat de strategische beslissingen meestal door beleidsverantwoordelijken 

in overleg met de ambtelijke top genomen worden. Nu de voorzitter van het OCMW verplicht deel 

uitmaakt van het schepencollege, voorzien de organieke decreten op politiek niveau reeds een 

belangrijke afstemming tussen gemeente en OCMW. Dit kan op het ambtelijke niveau aangevuld 

worden door het oprichten van een gemeenschappelijk managementteam dat (een deel van) de 

managementteams van gemeente en OCMW samenbrengt. Op regelmatige basis kan dit 

overlegorgaan samengeroepen worden om de voortgang in de uitvoering van de gedeelde 

beleidsdoelstellingen op te volgen. 

Soms zal structureel overleg op het strategische bestuurniveau onvoldoende zijn. Het is immers ook 

mogelijk dat de betrokken beleidsentiteiten bij het uitvoeren van specifieke activiteiten op elkaar 

aangewezen zijn. In een aantal gevallen biedt ook vrijwillig samenwerken een meerwaarde omdat dit 

tot een efficiëntere of kwalitatievere dienstverlening leidt. Dat laatste is het geval in ons voorbeeld 

rond de mobiele bibliotheek (Figuur 10), waar ook op het operationeel niveau overleg noodzakelijk is. 

Beleidsconsolidatie gaat ook over het afbakenen van bevoegdheden 

De opbouw van een gemeenschappelijke doelstellingencascade zet de verschillende betrokken 

entiteiten niet enkel aan om beleidsthema’s gecoördineerd aan te pakken maar dwingt hen ook op het 

eigen takenpakket te expliciteren. Het zo volledig mogelijk vatten van beleid op het grondgebied 

functioneert in die zin als een vorm van bevoegdheidsafbakening en zorgt ervoor dat autonome 

organisaties hun activiteiten op elkaar afstemmen en dat ze elkaar versterken in plaats van 

tegenwerken. 
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Figuur 11: Schematisch voorbeeld van consolidatie tot op het niveau van de beleidsdoelstellingen 
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BBC Uitvoering en opvolging 

Indicatoren om samen het beleid op te volgen 

“Enkele weken nadat we het finale meerjarenplan naar 
Brussel hadden gestuurd, staken we onze eigen exemplaren 
in een bananendoos. Ik heb er nog nooit iemand eentje 
terug zien uithalen.” 

Het meerjarenplan en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse budgetten, berg je niet in echte of 

spreekwoordelijke bananendozen op. Het zijn werkdocumenten met een uitgesproken dynamisch 

karakter. De beleidscontext wijzigt immers voortdurend. Door het regelmatig denken over en het 

herdenken van de doelstellingencascade krijgen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 

betekenis in de dagdagelijkse realiteit van een lokaal bestuur. 

Informatienood binnen de beleids- en beheerscycli 

Informatie is een belangrijke grondstof in organisaties. Ze stroomt er niet enkel elke dag via formele 

en informele communicatie als een levenssap doorheen, maar men kan ze ook in gestolde vorm 

terugvinden in nota’s, memo’s, allerhande managementdashboards en rapporten.  

Bestuurders op elk organisatieniveau hebben informatie nodig om na te gaan hoe de organisatie het 

er vanaf brengt en of de doelstellingen behaald worden. Op basis van deze prestatie-informatie 

kunnen beleidskeuzes al dan niet bijgestuurd worden. Wanneer we doorgedreven planmatig, 

resultaats- en prestatiegericht willen werken, moet er dan ook continu informatie verzameld worden, 

en dat ten behoeve van élke fase van de beleids- en beheerscyclus. Zo hebben we in de uitvoeringsfase 

van de cyclus informatie nodig om te weten of we goed bezig zijn. In de beleidsevaluatiefase zijn we 

voornamelijk geïnteresseerd of we het goed gedaan hebben en willen we hieruit leren. En in de 

daaropvolgende planningsfase, gebruiken we die informatie vervolgens om nieuwe of bijgestuurde 

beleidskeuzes te maken. Reeds bij de opbouw van de doelstellingencascade kan er daarom best al 

nagedacht worden over het meetbaar maken van de acties, actieplannen en/of doelstellingen. 

Fase in de beleidscyclus Informatie nodig om te kunnen antwoorden op de vraag of… 

Uitvoering … we goed bezig zijn; 

Evaluatie … we het goed gedaan hebben; 

Planning … we het anders moeten doen of andere dingen moeten doen. 
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Een stappenplan voor het meten van prestaties 

Van Dooren, Bouckaert, and Halligan (2015, pp. 63-83), zien prestatiemeten als een proces dat uit een 

vijftal stappen bestaat: 

1. Het prioriteren van meetinspanningen 

2. Het selecteren van indicatoren 

3. Het verzamelen van data 

4. Het transformeren van data tot informatie (de analyse) 

5. Rapportering 

 

Tijdens het doorlopen van deze vijf stappen dient de kwaliteit van de meetinspanningen continu 

gewaarborgd te worden. We bepreken hierna deze verschillende stappen. 

 

Figuur 12: Ideaaltypisch model van het prestatiemeetproces (Van Dooren et al., 2015, p. 63) 

Stap 1: Wat gaan we meten? Het prioriteren van meetinspanningen 

Het is bijzonder moeilijk om een volledig overzicht te krijgen over de prestaties van een gemeente, 

misschien is het zelfs onwenselijk. Meten impliceert immers een inspanning en dus een investering 

van organisatiemiddelen. Omdat deze middelen schaars zijn en meten geen doel op zich is, zijn 

meetprioriteiten noodzakelijk. Er zijn verschillende gronden waarop men die keuzes kan baseren. 

Omdat ze elkaar in een aantal gevallen uitsluiten, is er niet zoiets als dé juiste set. We bespreken in 

wat volgt de mogelijke prioriteringsgronden. 
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Focus op gekende problemen 

Men kan de meetinspanningen focussen op gekende problemen. Een lokaal bestuur dat het belangrijk 

vindt dat elk kind in de eigen gemeente naar de lagere school kan gaan, kan bijvoorbeeld het aantal 

kinderen op de inschrijvingswachtlijsten monitoren. Het prestatiemeten is in dit geval het eerder het 

meten van disfunctioneren (Van Dooren et al., 2015). 

Focus op het aandeel in het budget 

De meetinspanningen kunnen ook gefocust worden op activiteiten en prestaties die een groot beslag 

leggen op de beschikbare middelen. In heel wat organisaties vertegenwoordigt een klein deel van 

activiteiten immers het leeuwendeel van de beschikbare middelen. Door te focussen op deze 

activiteiten en de eraan gerelateerde prestaties, wordt al een groot deel van het budget afgedekt (Van 

Dooren et al., 2015). Een bijkomend argument voor deze strategie is dat de hoeveelheid middelen dat 

een bestuur over heeft voor een bepaalde dienst in zekere mate ook het belang weerspiegelt dat het 

bestuur er aan hecht (Bouckaert, De Peuter, & Van Dooren, 2003). Een financiële oriëntatie is het 

meest geschikt voor een beleid dat de nadruk legt op zuinigheid en efficiëntie en minder op het 

verbeteren van de effectiviteit van beleid. 

Focus op de publieke zichtbaarheid van een taak 

Taken zijn niet altijd even zichtbaar voor de burger, net zomin als het goed of minder goed presteren 

rond deze taken. Het behoort dan ook tot de keuzemogelijkheden om de meetaandacht voornamelijk 

toe te spitsen op die opdrachten waar de burgers het meeste aandacht aan hechten (Bouckaert et al., 

2003; Van Dooren et al., 2015). Presteren is in zekere zin immers ook presenteren en dus het publiek 

tonen waar men mee bezig is. Zo kan men op basis van objectieve cijfers de perceptie van het publiek 

beïnvloeden (Bouckaert & Halligan, 2008, p. 27). Hier leunt het prestatieconcept heel duidelijk aan bij 

verantwoording afleggen over de gemaakte beleidskeuzes (accountability). 
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Focus op de haalbaarheid van de meting 

Sommige prestaties of effecten zijn makkelijker te meten dan andere: ze zijn grijpbaarder. Zo zal het 

eenvoudiger zijn om de prestaties van een bevolkingsdienst – bv. het uitreiken van allerhande attesten 

– te vatten in cijfers dan de prestaties van de dienst ruimtelijke ordening. Op basis van welke aspecten 

meet je immers de ruimtelijke kwaliteit in een gemeente? Bouckaert et al. (2003) relateren de 

grijpbaarheid van prestaties aan de jobkenmerken van de eraan gerelateerde taken. Grijpbare en 

makkelijk te meten taken hebben een lagere jobvariëteit en vereisen een minder grote autonomie, 

verantwoordelijkheid, interactie, kennis, en vaardigheden.  

Op zich zegt de grijpbaarheid van een prestatie of effect in geen geval iets over de relevantie ervan. 

Een overdreven focus hierop kan dan ook leiden tot het overwaarderen van dit soort grijpbare 

dienstverlening binnen het prestatiemeetsysteem. Toch kan het goed zijn om te focussen op grijpbare 

taken en dus haalbare metingen binnen een jong prestatiemeetsysteem. Ze kunnen dan fungeren als 

quick win die de werknemers vertrouwd kan maken met de praktijk van het prestatiemeten (Van 

Dooren et al., 2015, p. 68) 

Focus op de meetkosten 

We zeiden het al eerder: koken kost geld en dat gaat evenzeer op voor de energie die een organisatie 

in prestatiemeten investeert. In een aantal gevallen zal het meten van een prestatie of effect dan ook 

niet opwegen tegen de eraan gerelateerde kosten (Van Dooren et al., 2015). 
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Stap 2: Hoe gaan we het meten? Het selecteren van indicatoren. 

De indicatorentypologie 

We kunnen verschillende soorten indicatoren formuleren, die telkens aan een bepaalde fase in de 

beleids- en beheerscyclus gekoppeld kunnen worden. Tabel 4 geeft een overzicht van de verschillende 

types. We kunnen ze onderverdelen in twee groepen: de enkelvoudige indicatoren en de ratio-

indicatoren. Daar waar de enkelvoudige indicatoren iets vertellen over slechts één fase in de 

beleidsproductiecyclus en dus ook teruggebracht kunnen worden naar een organisationele of 

gemeentebrede context, vertellen de ratio-indicatoren iets overheen meerdere fases van de 

productiecyclus en soms dus ook iets overheen de organisatiegrenzen. Effectiviteits- en 

kosteneffectiviteitsindicatoren proberen hier een brug te slaan tussen de inspanningen van een enkele 

organisatie en het totaal waargenomen beleidseffect in de gemeentelijke omgeving. 

 

 Type Focus in cyclus Voorbeeld 

En
ke

lv
o

u
d

ig
e

 in
d

ic
at

o
re

n
 

❶ Inputindicator Middelen 
Jaarlijkse exploitatiekost stedelijk 

ziekenhuis 

❷ Procesindicator Activiteiten 
Aantal behandelingen van type X bij 

patiënt A 

❸ Outputindicator Prestaties 
Aantal doorverwijzingen patiënten / 

Jaar 

❹ Impactindicator Effecten Aantal genezen patiënten / Jaar 

❺ Omgevingsindicator Omgeving 
Evolutie van de meetwaarden fijnstof 

in de binnenstad. 

R
at

io
-i

n
d

ic
at

o
re

n
 ❻ Zuinigheid Relatieve middelen Totale kostprijs / Behandeling type X 

❼ Efficiëntie Middelen / Prestaties Aantal geholpen patiënten / Werkdag 

❽ Effectiviteit Effecten / Prestaties 
Aantal genezen patiënten / aantal 

behandelde patiënten per jaar 
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❾ Kosteneffectiviteit Effecten / Middelen 
Aantal genezen patiënten per jaar / 

kostprijs per patiënt. 

 

Tabel 4: Indicatorentypologie op basis van De Peuter (2011) 

 

In Figuur 13 worden de verschillende 

types indicatoren gelinkt aan de vier 

standaardniveaus van de BBC-

doelstellingencascade. Hierna 

bespreken we deze koppelingen. 

Effectindicatoren koppelen aan 

beleidsdoelstellingen 

Indicatoren die op het niveau van de 

beleidsdoelstellingen worden 

geformuleerd, informeren de 

strategische belanghebbenden over de 

opvolging van extern beleid en over de 

beoogde beleidseffecten. In de context 

van geconsolideerd beleid kunnen de 

belanghebbenden op dit strategische 

niveau onder andere de gemeenteraad, de OCMW-raad, de politieraad, etc. zijn. Ultiem is de burger 

uiteraard de centrale belanghebbende. Beleidsdoelstellingen gelden in een geconsolideerde 

beleidscyclus voor alle lokaal actieve actoren. Ze kunnen elk de nodige prestaties leveren om het 

gezamenlijk en maatschappelijk gewenste effect te bereiken.  Hieronder geven we een voorbeeld van 

een koppeling tussen een beleidsdoelstelling en een effectindicator. Het gemeentebestuur in dit 

voorbeeld stelt zich tot doel om de gezondheid van de lokale jeugd te versterken. Ze willen dit meten 

door de evolutie in het aantal zwaarlijvige jongeren te monitoren. 

Beleidsdoelstelling: We willen de gezondheid van de Beterdamse jeugd versterken 

effectindicator 𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑡 𝑚𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥 

 

Figuur 13: Koppeling indicatorentypologie aan 
doelstellingencascade 
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Outputindicatoren koppelen aan actieplannen 

Op het niveau van de actieplannen dienen outputindicatoren het tactische bestuurniveau te 

informeren over de realisatie van concrete producten en diensten die op hun beurt dienen bij te 

dragen aan het beoogde beleidseffect. Het tactische bestuurniveau bestaat uit het college van 

burgemeester en schepenen, het managementteam en de diensthoofden. We hernemen ons 

voorbeeld uit Beterdam. Het gemeentebestuur heeft besloten om de gezondheid van de lokale jeugd 

onder andere te versterken door de jeugddienst elke woensdagnamiddag een sportactiviteit te laten 

organiseren op het dorpsplein. Op die manier kan de lokale jeugd op een laagdrempelige manier 

kennismaken met verschillende sporten. De organisatie van dit sportkamp is een concrete dienst die 

aan de bevolking wordt aangeboden. Het is een output die moet bijdragen aan de gestelde 

beleidsdoelstelling. 

Beleidsdoelstelling: We willen de gezondheid van de Beterdamse jeugd versterken 

effectindicator 𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑡 𝑚𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥 

 Actieplan: De jeugddienst organiseert elke week ‘Sport op Woensdag’. 

 outputindicator 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑑𝑒𝑒𝑙𝑛𝑒𝑒𝑚𝑡 𝑎𝑎𝑛 ′𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑝 𝑊𝑜𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔′ 

 

Ratio-indicatoren als een link tussen outputs en het effecten 

In de publieke sector is het genereren van prestaties nooit een doel op zich. De overheid voert beleid, 

verleent een dienst, of biedt een goed aan omdat ze daar achterliggende redenen voor heeft: het 

bijsturen van de samenleving in een democratisch gewenste richting. Deze motieven zijn meteen ook 

de rechtvaardiging van publieke interventie (Bouckaert & Halligan, 2008). 

Het overbruggen van de kloof tussen prestaties en effecten is niet eenvoudig. De band tussen de 

directe prestaties van een overheidsorganisatie (bv. een gemeentebestuur) en het uiteindelijke 

resultaat van het beleid wordt vertroebeld door interventies van andere publieke en private actoren 

of omgevingsfactoren. Omdat het moeilijk is om beleidseffecten toe te schrijven aan één specifieke 

actor, hebben we daarom eerder voorgesteld om de beleidsdoelstellingen gemeentebreed te 

formuleren en de verschillende betrokken beleidsactoren te laten samenwerken rond deze 

gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Door gebruik te maken van ratio-indicatoren kan men 

proberen om de band tussen een prestatie van een specifieke organisatie en de in het veld 

waargenomen beleidseffecten in beeld te brengen. Het is echter niet altijd even relevant om deze brug 

te slaan. Het beoogde beleidseffect in ons voorbeeld is een reductie in het percentage Beterdamse 

jongeren dat aan obesitas lijdt. We kunnen de evolutie in het aantal zwaarlijvige jongeren afzetten 
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tegenover de prestatie van een specifieke entiteit die tot deze reductie moet bijdragen. In het 

voorbeeld is dat de organisatie van ‘Sport op Woensdag’-activiteiten door de Jeugddienst van de 

gemeente.  

Beleidsdoelstelling: We willen de gezondheid van de Beterdamse jeugd versterken 

effectindicator 𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑡 𝑚𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥 

effectiviteitsindicator 
𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑡 𝑚𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑒𝑘𝑒 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥 𝑑𝑒𝑒𝑙𝑛𝑒𝑒𝑚𝑡 𝑎𝑎𝑛 ′𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑝 𝑊𝑜𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔′
 

 Actieplan: De jeugddienst organiseert elke week ‘Sport op Woensdag’. 

 outputindicator 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑒𝑘𝑒 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑑𝑒𝑒𝑙𝑛𝑒𝑒𝑚𝑡 𝑎𝑎𝑛 𝑆′ 𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑝 𝑊𝑜𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔′ 

 

Laat ons nu even aannemen dat de federale regering in dezelfde periode een suikertaks invoerde. We 

zien meteen dat het problematisch zou zijn om een evolutie in het aantal obese jongeren volledig toe 

te willen schrijven aan de beschreven ‘Sport op Woensdag’-maatregel. Er zijn immers heel wat 

omgevingsfactoren die een impact kunnen hebben op het gewicht van jongeren. Het formuleren van 

effectiviteitsindicatoren vergt dus al enige zekerheid dat een bepaald effect wel degelijk toe te 

schrijven is aan een bepaalde output. Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat dit niet het geval is, zijn 

enkelvoudige indicatoren aangewezen. 

Procesindicatoren/inputindicatoren koppelen aan acties 

Het formuleren van procesindicatoren is evenmin eenvoudig en ze zijn in veel gevallen ook niet 

relevant genoeg om op te nemen in een beleidsrapport. Procesindicatoren geven informatie over de 

manier waarop middelen worden getransformeerd tot (intermediaire) producten of diensten. Een 

klassiek voorbeeld van een procesindicator is het monitoren van de doorlooptijden in de behandeling 

van de aanvraag van een toelage, van een attest, etc. 

Beleidsdoelstelling: We willen de gezondheid van de Beterdamse jeugd versterken 

effectindicator 𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑡 𝑚𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥 

effectiviteitsindicator 
𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑡 𝑚𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑒𝑘𝑒 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥 𝑑𝑒𝑒𝑙𝑛𝑒𝑒𝑚𝑡 𝑎𝑎𝑛 ′𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑝 𝑊𝑜𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔′
 

 Actieplan: De jeugddienst organiseert elke week ‘Sport op Woensdag’. 

 outputindicator 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑒𝑘𝑒 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑖𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑑𝑒𝑒𝑙𝑛𝑒𝑒𝑚𝑡 𝑎𝑎𝑛 𝑆′ 𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑜𝑝 𝑊𝑜𝑒𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔′ 

 Actie: We kopen nieuw sportmateriaal aan   

 inputindicator Aankoopprijs sportmateriaal in EUR 

 Actie: We voeren een communicatiecampagne in de basisscholen   

 inputindicator Drukkerijkosten in EUR 

 inputindicator Prestaties communicatiedienst in EUR 
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We koppelen geen procesindicatoren aan de acties in onze voorbeeldcascade. In de plaats daarvan 

kiezen we ervoor om er rechtstreeks inputindicatoren aan te koppelen. De budgetramingen kunnen 

gezien worden als een inputindicator. 

 

Wat zegt de regelgeving rond de vernieuwde BBC over indicatoren? 

Art. 6 van het BVR BBC stelt het volgende: 

“Elke beleidsdoelstelling bestaat uit een specifieke 
omschrijving van het vooropgestelde resultaat of 
eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad 
wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. 
In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat 
resultaat of dat effect meetbaar gemaakt (…)” 

Het besluit rond de vernieuwde beleids- en beheerscyclus heeft het dus over het zoveel als 

mogelijk meetbaar proberen maken van resultaten en effecten. Wanneer we dat vertalen 

naar de beleidstheorie legt de Vlaamse regering dus vooral de prioriteit bij het formuleren 

van output- en impactindicatoren en bijgevolg dus bij de opvolging van extern beleid. 

Dit hoeft echter niet te betekenen dat er helemaal geen aandacht moet gaan naar andere 

types indicatoren. Wanneer we de BBC beschouwen als een integraal 

prestatiemanagementsysteem, dienen we ook indicatoren op het operationele 

bestuurniveau te formuleren. Daar waar de effectindicatoren in een geconsolideerde 

beleidscyclus bijna altijd een multi-organisationele focus zullen hebben, gelden de 

operationele indicatoren die zich focussen op inputs, activiteiten en prestaties in veel 

gevallen slechts voor één organisatie. 
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Stap 3: Het verzamelen van de benodigde data 

Data vormt de grondstof die middels indicatoren getransformeerd wordt tot relevante prestatie-

informatie. Voor de uitbouw van een prestatiemeetsysteem kan er een beroep gedaan worden op 

verschillende databronnen, die van interne of externe aard kunnen zijn. In Tabel 5 zetten we deze 

databronnen en hun voor- en nadelen op een rij. 

Databronnen 

 Bron Voordeel Nadeel Voorbeeld 

In
te

rn
e

 d
at

a 

Bestaande 

(administratieve) 

registraties 

- Direct beschikbaar 

- Lage kost 

- Continuïteit 

- Controle over kwaliteit en 

inhoud 

- Padafhankelijke focus 

- Minder focus op 

beleidsresultaten 

- Telling van het aantal 

geslaagde leerlingen in de 

gemeentelijke basisschool 

- Telling van het aantal 

mensen dat gebruikmaakt 

van het recht op 

maatschappelijke integratie 

Aanvullende 

(administratieve) 

registraties 

- Continuïteit 

- Controle over kwaliteit en 

inhoud 

 

- Verborgen kosten (o.a. 

tijdsbeslag personeel) 

- Beschikbaarheid op 

middellange tot lange 

termijn 

- Telling van het aantal 

leerlingen in de 

gemeentelijke basisschool 

die aangesloten zijn bij een 

sportvereniging. 

Bevragingen - Focus op 

beleidsresultaten is 

mogelijk 

- Hoge kost 

- Beschikbaarheid op 

middellange termijn 

- Responsproblemen 

- Tevredenheidsenquête van 

de openbare bibliotheek 

- Algemene gemeentelijke 

burgerbevraging 

Zelfevaluatie - Lage kost 

- Combinatie van 

kwalitatieve en 

kwantitatieve 

methodieken 

- Kwetsbaar voor 

manipulatie 

- Teveel gebaseerd op 

percepties 

- Zelfevaluatie in het kader 

van organisatiebeheersing 

- Zelfevaluatie rond 

bestuurskracht 

Technische 

meting 

- Niet hinderlijk voor de 

dagelijkse gang van zaken 

- Niet mogelijk voor heel wat 

publieke taken 

- Risico op technocratisering 

debat 

- Meetinstallatie om de 

luchtkwaliteit te monitoren 

Ex
te

rn
e

 d
at

a 

Externe 

waarnemer 

- Neutraliteit 

- Weinig hinderlijk voor de 

dagelijkse gang van zaken 

- Hoge kost 

- Beschikbaarheid op 

middellange tot lange 

termijn 

- Mystery shopping 

- Bezoek van 

visitatiecommissie 

- Externe audit 
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Andere publieke 

organisaties 

- Eerder lagere kosten 

- Beschikbaar op korte 

termijn 

- Geheimhoudingsplicht en 

privacyproblemen 

- Minder controle op 

kwaliteit van data 

- Kruising van gegevens uit 

verschillende databanken 

van de overheid. 

Studiediensten, 

statistische 

diensten, 

internationale 

instellingen 

- Goede kwaliteit 

- Zekere autoriteit 

- Direct beschikbaar 

- Gemiddelde kosten 

- Continuïteit 

- Niet altijd op maat van de 

organisatie 

- Hoofdzakelijk data rond 

effecten (bv. rond 

werkloosheid, welvaart, … 

- OESO-rapporten 

- Rapporten en gegevens van 

Statistics Belgium 

- VRIND-indicatoren 

- Gemeentelijke 

profielschetsen 

- Stadsmonitor 

  

Tabel 5: Mogelijk databronnen en hun voor- en nadelen (Van Dooren et al., 2015, p. 72) 

 

Big, open data en prestatiemeten 

De voorbije decennia zagen we een exponentiele groei in de hoeveelheid beschikbare data op het 

internet. Deze wordt op een continue basis gegenereerd en aangevuld door burgers die gebruikmaken 

van (sociale) applicaties op (mobiele) apparaten die uitgerust zijn met sensoren en verbonden zijn met 

het internet. Overheidsinstanties, NGO’s en private spelers delen steeds vaker informatie in 

gestandaardiseerde formaten en via open licenties. 

Tabel 6: Gebruikswijzen van big, open data (de Kruik, Schoenmakers, Dijksman, Gremmen, & Minderhoud, 2015, 
p. 13) 

 

Deze trend zal zich de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid verderzetten. Gratis, real time 

gegevens over alles wat er op het gemeentelijk grondgebied gebeurt, zullen beschikbaar worden en 

de deur openen naar een heleboel nieuwe opportuniteiten voor lokale besturen. Deze data zal niet 

De door data gedreven gemeente: potentiële toepassingen van big, open data 

- Volgen, (near) real-time monitoren, van ontwikkelingen en eigen prestaties 

- Inzicht in effecten van beleid en uitvoering en daarmee de mogelijkheid hebben om effectief 

bij te sturen 

- Optimalisatie van werkprocessen via door data gedreven ondersteuning van die 

werkprocessen 

- Waardecreatie door ontwikkeling en innovatie van diensten en dienstverlening 

- Organisatietransformatie door de ontwikkeling van compleet nieuwe diensten of door 

vergaande verandering van de werkwijze 
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enkel de bestaande dienstverlening verbeteren, maar ook geheel nieuwe diensten mogelijk maken. De 

koppeling en combinatie van data uit verschillende bronnen zal daarnaast ook nieuwe beleidsrelevante 

informatie beschikbaar maken die nuttige input kan vormen bij het vastleggen of bijsturen van 

beleidsdoelstellingen. 

Deze datarevolutie vereist een nieuwe manier van werken. Er zal geïnvesteerd moeten worden in 

dataverwerking, -ontsluiting en –analyse om de nuttige informatie te onderscheiden van ruis. 

Ambtenaren moeten leren omgaan met deze grote hoeveelheden data zodat ze de juiste analyses 

uitvoeren en daaruit de juiste conclusies trekken (de Kruik et al., 2015). De klassieke 

overheidsorganisatie zal stelselmatig veranderen in een smart government (zie Tabel 7). 

 

  

 Klassieke overheidsorganisatie Smart Government 

Communicatie Getrapte verticale communicatie tussen 

verschillende lagen in de organisatie, veel 

horizontale overlegvormen. 

Horizontale informatie-uitwisseling tussen 

professionals en tussen professionals en 

bestuurders. Meer netwerk, minder hiërarchie. 

Actoren Partners worden in de eerste plaats geselecteerd 

op basis van het prijscriterium. Burgers mogen als 

afnemers meepraten en feedback geven. Ze staan 

evenwel ‘buiten’ de organisatie. 

Partners en burgers voegen essentiële waarde 

toe en zijn onderdeel van het primair proces. 

Rol ICT ICT is ondersteunend ICT zet aan tot innovatie in primaire processen 

Rol data Data wordt gebruikt bij beleidsvorming, 

monitoring en verantwoording. 

Beschikbare interne en externe data wordt 

ingezet om doelstellingen dynamisch vast te 

leggen. Data heeft voorspellende waarde en kan 

besturen proactieve beleidskeuzes laten maken. 

Beleidscyclus Lang cyclisch denken. Nadruk op formele en 

‘grootse’ leer- en evaluatiemomenten. 

Heel korte beleidscycli. Continu leerproces. 

Directe bijsturingen zijn mogelijk. 

   

Tabel 7: Smart government (de Kruik et al., 2015) 
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Stap 4: Normeren en analyseren 

Informatie ontstaat wanneer data geïnterpreteerd wordt op basis van een referentiekader. Het 

koppelen van indicatoren aan de doelstellingencascade is noodzakelijk, maar onvoldoende voor het 

beoordelen van prestaties. Goede indicatoren bestaan niet enkel uit een nauwkeurige (cijfermatige) 

beschrijving van een toestand of een fenomeen, ze zetten die ook af tegen een bepaalde norm of een 

streefwaarde. Door op voorhand een doelstelling of norm vast te leggen en aan een indicator te 

koppelen, ontstaat er een ankerpunt waar men zich tijdens de beleidsuitvoering op kan richten en 

waar men het resultaat tegen af kan zetten. Een norm kan gebaseerd zijn op verschillende bronnen. 

We bespreken ze hieronder kort en geven ook telkens een voorbeeld. 

1. Door de eigen resultaten op een bepaalde indicator te vergelijken doorheen de tijd kan het 

bestuur een kwantitatieve toe- of afname binnen een bepaalde tijdsperiode vooropstellen als 

doelstelling. 

 

 

2. Eigen waarden op indicatoren kunnen afgezet worden tegenover die van andere gemeenten 

op dezelfde indicatoren. Deze vergelijking is uiteraard enkel mogelijk indien de nodige 

gegevens op dezelfde manier verzameld zijn volgens dezelfde methode zijn omgezet in 

indicatoren. 

 

Voor beleidsmatige indicatoren is het belangrijk om de beperkte vergelijkbaarheid van de 

gemeenten te benadrukken: een kleine faciliteitengemeente als Spiere-Helkijn werkt immers 

niet binnen dezelfde beleidscontext als het nabijgelegen Kortrijk. Er zijn heel wat factoren die 

de vergelijkbaarheid tussen gemeenten bemoeilijken. Zo spelen onder andere de functionele 

specialisatie van een gemeente (Is het een landbouwgemeente, een woongemeente, een 

werkgelegenheidspool en/of een handelscentrum?), de historische padafhankelijkheid (Heeft 

de gemeente een migratiegeschiedenis en/of was het een voormalige industriepool?), de 

locatie (Ligt de gemeente binnen de Vlaamse Ruit of niet?), en de bevolkingsdichtheid (Is het 

een verdichtte stad of een dorp met lintconcentratie?), een belangrijke rol. 

 

 

Beleidsdoelstelling: We willen de gezondheid van de Beterdamse jeugd versterken 

effectindicator 𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑚𝑠𝑒 𝑗𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑚𝑝𝑡 𝑚𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥 

norm Reductie van 10% in het aantal Beterdamse jongeren dat kampt met overgewicht tussen jaar t en jaar t+x 

Beleidsdoelstelling: We versterken de Beterdamse lokale economie 

effectindicator 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔𝑟𝑜𝑒𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑜𝑝𝑔𝑒𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 − 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑤𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
× 100 

norm 
De nettogroeiratio is op het einde van de legislatuur groter dan het gemiddelde binnen de Belfiuscluster van 

gemeenten waartoe Beterdam behoort. 
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Voor beheersmatige indicatoren rond managementprocessen is de vergelijkbaarheid van 

gemeenten minder belangrijk. Men kan bijvoorbeeld het relatieve ziekteverzuimcijfer van een 

stad prima vergelijken met dat van een kleinere gemeente. Het is ook mogelijk om ze te 

vergelijken met die van een OCMW of zelfs met die van een private organisatie. 

 

3. Voor een aantal meer technisch kwesties zijn er wetenschappelijke normen beschikbaar. De 

drempelwaarde voor het afkondigen van een smogalarm is een voorbeeld van zo’n norm. De 

concentratie schadelijke stoffen in de lucht wordt op een mechanische wijze gemeten en 

afgezet tegen een algemeen aanvaarde en afgesproken schaal. 

 

 

4. Het aantal verkeerdoden binnen een beleidsperiode met ‘slechts’ 50% proberen terug te 

dringen, zou cynisch kunnen overkomen. Daarom is het soms wenselijk om minder realistische, 

maar moreel aanvaardbare streefwaarden voorop te stellen. In ons concrete voorbeeld is dat 

het streven naar een gemeente waar er geen dodelijke verkeersongevallen meer plaatsvinden. 

Beleidsdoelstelling: We gaan deze legislatuur resoluut voor nul verkeersdoden in Beterdam. 

effectindicator 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑒𝑒𝑟𝑠𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑠 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥  

streefwaarde Aantal = 0 

 

  

Beleidsdoelstelling: We willen de administratie de komende jaren verder uitbouwen tot een 

moderne werkplek waar de werknemer centraal staat en het aangenaam werken is. 

effectindicator 𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑒𝑘𝑡𝑒𝑣𝑒𝑟𝑧𝑢𝑖𝑚𝑐𝑖𝑗𝑓𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑟ℎ𝑜𝑢𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡 ℎ𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑒𝑙𝑠𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑡 + 𝑥 

streefwaarde 
De gemiddelde ziekteverzuimcijfers van Beterdam vallen binnen het laagste kwartiel in vergelijking met de 

gemiddeldes op Vlaams niveau 

Beleidsdoelstelling: Het is gezond wonen en werken in Beterdam  

effectindicator  𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑜𝑝 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑔𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑗𝑛𝑠𝑡𝑜𝑓𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑒𝑟 𝑤𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 50 
µ𝑔

𝑚3
 

streefwaarde EU-norm: niet meer dan 35 dagen 
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We hebben bovenstaande normeringskaders samengevat in Tabel 8. 

Normeringskader Kenmerken Voorbeeld 

Tijd - Kan gebruikt worden voor moeilijk te vergelijken 

projecten/programma’s of organisaties 

- Contextfactoren kunnen impact hebben 

- Geen impuls tot verbetering 

- Evolutie in het aantal 

hooggeschoolden dat na de 

studies in de gemeente blijft 

wonen. 

Vergelijkbare gemeenten 

(beleidsmatige 

benchlearning) 

- Inzetbaar om beleidsresultaten te vergelijken 

- Leereffecten door vergelijking met andere resultaten 

- Contextfactoren kunnen gecontroleerd worden 

- Vergelijking tussen gemeenten 

van het aantal gevolgde 

inburgeringscursussen in 

verhouding tot de instroom van 

meerderjarige nieuwkomers. 

Met andere organisaties 

(beheersmatige 

benchlearning) 

- Inzetbaar om managementresultaten te vergelijken 

- Leereffecten door vergelijking met andere resultaten 

- Vergelijkbaarheid is moeilijker haalbaar 

- Vergelijking van de 

doorlooptijden bij het 

behandelen van een 

stedenbouwkundige aanvraag. 

Wetenschappelijke 

standaarden 

- Gefundeerd door wetenschappelijk onderzoek 

- Vaak technisch en ook tot technische zaken beperkt 

- Vergelijking luchtkwaliteit in 

het stadscentrum met Europese 

luchtkwaliteitsnormen. 

Politieke en ideologische 

normen 

- Incorporeren van politieke streefdoelen kan zorgen 

voor een grotere acceptatie van het meetinstrument 

- Niet altijd realistisch 

- Streefcijfer van het aantal 

verkeerdoden op nul (cfr. 

GoForZero van het BIVV). 

Tabel 8: Normeringskaders voor prestatie-indicatoren (Van Dooren et al., 2015, p. 74). 
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Stap 5: Rapporteren 

Aangezien prestatiemeten een evaluatieve doelstelling heeft, is het ultiem de bedoeling om de 

resultaten te rapporteren aan de voornaamste belanghebbenden. Dit is meteen de laatste stap binnen 

het ideaaltypische prestatiemeetproces. 

Rapportering binnen de vernieuwde beleids- en beheerscyclus 

Binnen het kader van de vernieuwde BBC worden er door de Vlaamse overheid een aantal 

rapporteringsverplichtingen aan de lokale besturen opgelegd. In het MB BBC2 worden een aantal 

modelschema’s opgelegd. Deze stellen de minimumvoorwaarden vast waaraan de beleidsrapporten 

moeten voldoen.  

Tabel 9 geeft een overzicht van de verschillende beleidsrapporten en de onderdelen waaruit ze 

bestaan. Deze beleidsrapporten komen qua opbouw sterk overeen. Elk rapporteringstype bestaat uit 

een beleidsluik, een financieel luik en een informatief luik.  

 

Tabel 9: Beleidsrapportering in de vernieuwde beleids- en beheerscyclus 

                                                           

2 Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en wijzigingsdecreten) 
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Het meerjarenplan wordt elk jaar vertaald naar een budget. In het inhoudelijk luik van het budget staan 

de doelstellingen beschreven waar dat jaar op ingezet zal worden. De financiële nota geeft de 

financiële weerslag van deze beleidslijnen weer. De jaarrekening geeft een beeld van de realisatie van 

het budget. Dit document focust op de evaluatie van het gevoerde beleid. In de beleidsnota wordt de 

doelbereiking op een inhoudelijke manier geëvalueerd, terwijl de financiële nota en de samenvatting 

van de algemene rekeningen de financiële weerslag van dat gevoerde beleid weergeven.  

De verschillende beleidsrapporten kunnen periodiek gekoppeld worden aan een bepaalde fase in de 

beleidscyclus. Figuur 14 brengt dit in beeld. Merk hierbij het verschil op tussen het jaar waarin een 

bestuur bezig is met een bepaalde vorm van rapporteren, en het jaar waarop het bewuste rapport 

betrekking heeft. Men maakt een budget altijd een jaar op voorhand op, terwijl men pas in het jaar na 

de uitvoering van een budget de jaarrekening opgemaakt. Op die manier is een lokaal bestuur elk jaar 

bezig met alle drie de fases van een beleidscyclus die elk betrekking hebben op een ander jaar van de 

legislatuur. 

 

Figuur 14: Beleidsrapporteringsfocus in en voor jaar N 
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Denken buiten het BBC-kader 

De BBC-beleidsrapporten zijn in de eerste plaats bedoeld om het strategische bestuurniveau van het 

lokale bestuur (gemeenteraad, OCMW-raad) op gezette tijdsstippen te laten stemmen en/of te 

informeren over het te voeren (meerjarenplan/budget) of het gevoerde beleid (jaarrekening). Het zijn 

formele documenten die vastgesteld moeten worden door deze respectievelijke raden. 

Deze formele beleidsrapporten zijn met wat voorkennis en een bijsluiter zeker leesbaar voor andere 

belanghebbenden dan alleen de leden van de gemeenteraad. Toch denken we dat de drempel om deze 

(vaak lijvige) documenten te raadplegen, nog steeds vrij groot is voor burgers. Een bestuur dat het 

belangrijk vindt om breed te communiceren over de eigen prestaties en de doelbereiking, kan daarom 

aanvullende formats overwegen om de prestatie-informatie voor een groter publiek toegankelijk te 

maken. We denken specifiek aan interactieve, digitale modules op de website, of aan thematische 

publicaties die grafisch ondersteund worden. Ook kan een vaste rubriek in het gemeentelijke 

infoblaadje voorzien dat tussentijds rapporteert over het al dan niet behalen van de 

beleidsdoelstellingen (Van Dooren et al., 2015). 
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Een continue bezorgdheid: de kwaliteit van het meetsysteem 

De kwaliteit van een prestatiemeetsysteem en alle onderdelen die er deel van uitmaken, moeten 

continu gewaarborgd worden. We gaan hier kort in op een aantal elementen die tot drie dimensies 

kunnen teruggebracht worden: functionaliteit, legitimiteit en validiteit (Bouckaert, 1993). 

1. Functionaliteit verwijst naar de gebruikswaarde van een prestatiemeetsysteem waarbij de 

prestatie-informatie ideaal door een organisatie gebruikt en ingezet wordt om het in de 

toekomst nog beter te doen. Maar een meetsysteem kan ook niet-functioneel zijn. Prestatie-

informatie wordt in dat geval wel verzameld maar niet gebruikt. Men is niet beter, maar ook 

niet slechter af dan voor de introductie van het meetsysteem. Een prestatiemeetsysteem kan 

ook nog disfunctioneel zijn. Dat wilt zeggen dat het prestatiemeten een negatieve impact heeft 

op het functioneren van een organisatie. 

2. Validiteit en betrouwbaarheid verwijzen naar de technische karakteristieken van het 

meetsysteem en de gebruikte indicatoren: 

a. Validiteit gaat over de accuraatheid van een meting: meten de indicatoren datgene 

wat men beoogt te meten? 

b. Betrouwbaarheid verwijst dan weer naar de herhaalbaarheid van een meting. Kan 

men, indien de omstandigheden gelijk blijven en mits men dezelfde meetmethodiek 

toepast, hetzelfde resultaat verkrijgen?  

De validiteit van een meetsysteem of een indicator is het belangrijker dan de 

betrouwbaarheid. Het is immers beter om een beetje juist te zijn, dan helemaal verkeerd (Van 

Dooren et al., 2015). 

3. Legitimiteit verwijst naar het draagvlak binnen de organisatie voor prestatiemeten. Het zijn de 

werknemers die uiteindelijk instaan voor het verzamelen van de indicatorinformatie. Om te 

voorkomen dat ze de resultaten manipuleren moet aandacht besteed worden aan de 

legitimiteit van het prestatiemeetsysteem. Ze kan versterkt worden door personeel te 

betrekken bij het bepalen van mogelijke indicatoren, het vastleggen van realistische 

prestatiedoelen, etc.  
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In Figuur 15 stellen we deze drie kwaliteitsdimensie ruimtelijk voor. Een prestatiemeetsysteem zal 

altijd ergens in het rechthoekige vlak in deze figuur bevinden. We beschrijven hieronder kort de acht 

ideaaltypische posities op de hoekpunten van de rechthoek. 

 

1. In het worst case scenario voldoet het prestatiemeetsysteem aan geen van de drie 

kwaliteitsdimensies. De metingen zijn technisch niet in orde en genereren valse en 

onbetrouwbare informatie. Er bestaat in dit scenario ook geen enkel draagvlak om prestaties 

te gaan meten. Het systeem is disfunctioneel en werkt het bereiken van doelstellingen tegen. 

2. Een pragmatisch meetsysteem kent zwakke metingen en heeft amper draagvlak maar ‘werkt’ 

wel. Ook al kloppen de cijfers niet helemaal, de praktijk van het meten zorgt op zich wel voor 

een zekere prestatiegerichtheid. 

3. Het symbolische prestatiemeetsysteem heeft wel voldoende draagvlak maar zit technisch niet 

goed in elkaar. De slechte metingen sturen de organisatie en het beleid ook in een verkeerde 

 

Systeem Validiteit en 

betrouwbaarheid 

Legitimiteit Functionaliteit 

1. Worst case    

2. Pragmatisch    

3. Symbolisch    

4. Retorisch en pragmatisch    

5. Technisch    

6. Technisch en pragmatisch    

7. Technisch en retorisch    

8. Optimaal    

Figuur 15: De drie kwaliteitsdimensies van een prestatiemeetsysteem (Bouckaert, 1993) 
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richting. Ze maken het meetsysteem disfunctioneel. Voor de medewerkers hebben de 

metingen wel een zekere waarde. 

4. Een organisatie met een retorisch en pragmatisch meetsysteem ondervindt - ondanks de 

technisch zwakke metingen - toch positieve effecten van het prestatiemeten. De praktijk van 

het meten zorgt voor een resultaatsgerichtheid en duwt de organisatie en haar medewerkers 

in de juiste richting. Het meetsysteem kent ook voldoende draagvlak . 

5. Een technisch meetsysteem heeft betrouwbare en valide metingen. Omdat de metingen niet 

als legitiem beschouwd worden, zullen werknemers de resultaten echter langs zich neerleggen 

of verkeerd gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de metingen de organisatie eerder kwaad dan goed 

doen. 

6. Een technisch en pragmatisch systeem combineert sterke metingen en functioneel inzetbare 

meetresultaten. De enige zwakte is het gebrek aan eigenaarschap bij de werknemers over de 

resultaten. 

7. Een technisch en retorisch meetsysteem heeft een groot draagvlak bij de gebruikers en 

genereert betrouwbare en valide meetresultaten. Deze worden echter op een verkeerde 

manier gebruikt waardoor de metingen disfuncties kunnen veroorzaken. Men kan hier aan 

werken door werknemers voldoende te trainen. 

8. In een optimaal meetsysteem, tot slot, zorgen valide en betrouwbare meetresultaten voor een 

correcte (bij)sturing van de organisatie. Het meetsysteem geniet voldoende legitimiteit 

waardoor de praktijk van het prestatiemeten kan verankeren binnen de organisatie.  

In het kader van een geconsolideerde beleidscyclus zal de legitimiteit van de prestatiemetingen een 

erg belangrijke kwaliteitsdimensie zijn. Het functioneren van een meetsysteem dat nevengeschikte 

partners informeert, zal immers in belangrijke mate afhankelijk zijn van het vertrouwen van deze 

partners. 

Even stilstaan 

Hoe zou u het prestatiemeten binnen uw lokaal bestuur scoren op deze drie dimensies? 

Validiteit Legitimiteit Functionaliteit 

sterk / zwak hoog / laag groot / klein 
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Het samen meten van prestaties 

We hebben hierboven verschillende aspecten aangehaald waarmee een organisatie rekening moet 

houden bij het meten van prestaties. We doorliepen de vijf deelstappen in het prestatiemeetproces 

en hadden het kort over de kwaliteitsdimensies van prestatiemeetsystemen. 

Dit alles beschreven we tot nu toe vanuit het oogpunt van een enkele organisatie. In het kader van een 

geconsolideerde beleidscyclus lijkt het ons een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde dat de 

verschillende betrokken entiteiten vertrouwd zijn met deze stappen. We moeten immers nog een stap 

verder doordenken. Want wat zal er veranderen aan dit prestatiemeetproces wanneer we het 

beschouwen vanuit een gemeentebreed perspectief? Op welke punten moet overeenstemming 

gevonden worden? Wanneer moeten welke afspraken gemaakt worden? 

We hernemen het voorbeeld dat we eerder al in de planningsmodule hebben gebruikt. We zoomen 

opnieuw in op de vierde beleidsdoelstelling binnen de doelstellingencascade van de fictieve gemeente 

Beterdam. Het gemeentebestuur en het OCMW namen zich voor om samen een mobiele 

bibliotheekdienst op te starten. De openbare bibliotheek stelt daarvoor een catalogus samen, het 

OCMW neemt het logistieke aspect voor haar rekening en de communicatiedienst (die de organisaties 

delen) zorgt voor voldoende promotie bij de doelgroep. 

Dit voorbeeld toont aan hoe verschillende organisaties binnen een grondgebied samen aan een dienst 

of een product kunnen werken. Het komt tot uiting in de gezamenlijk geformuleerde 

doelstellingencascade, maar ook in de gezamenlijk geformuleerde indicatoren. Niet voor elke dienst 

zullen het gemeentebestuur en het OCMW moeten samenwerken. Er zit een zeker reliëf in de 

samenwerking, wat vertaald zal moeten worden naar de manier waarop men met prestatie-informatie 

omgaat. Daar waar er samengewerkt wordt, is het verzamelen en opvolgen van deze prestaties een 

gemeenschappelijke taak en zal (structureel) overleg noodzakelijk zijn. De BBC-instrumenten en –

documenten kunnen daarbij als ankerpunt fungeren. Daar waar iedere partner los van elkaar 

prestaties levert met het oog op het bereiken van de gezamenlijke beleidsdoelstellingen, zal er enkel 

overeenstemming gevonden moeten worden over de manier waarop men het bereiken van die 

doelstelling zal meten. Zo zien we dat de twee indicatoren op doelstellingenniveau voor meer 

organisaties gelden dan enkel voor de gemeente en het OCMW. Tijdens het beleidsplanningsproces 

zullen de verschillende actoren moeten bekijken welke indicatoren relevant zijn om de gewenste 

effecten in beeld te brengen. 
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BBC Evaluatie 

Verzoenen van leren en verantwoorden 
 

Het is al een aantal keren aangehaald: het verzamelen van prestatie-informatie is nooit een doel op 

zich. Er hangt steeds een zekere gebruikswaarde aan vast. De functie die prestatie-informatie voor de 

verschillende stakeholders kan hebben, hangt samen met de fases van de beleidscyclus. Van Dooren 

et al. (2015) brengen de gebruiksfinaliteit van prestatie-informatie terug tot drie categorieën: leren, 

controleren en verantwoorden. 

 Leren Controleren Verantwoorden 

Hoofdvraag - Hoe beleid en 

management verbeteren 

op basis van prestatie-

informatie? 

- Hoe de activiteiten 

controleren op basis van 

prestatie-informatie? 

- Hoe over prestaties 

communiceren? 

Focus in beleidscyclus Planning Uitvoering Evaluatie 

Beleidsdocumenten Meerjarenplan 

Budget 

Herziening meerjarenplan 

Herziening budget 

Jaarrekening 

Horizon - Toekomst - Heden - Verleden 

Voorbeeldinstrumenten - Strategische 

meerjarenplanning, 

benchmarking, … 

- Scorecards, 

prestatiebeloningen, … 

- League tables, 

prestatiecontracten, … 

 

 

Leren, controleren en verantwoorden 

Prestatie-informatie kan ten eerste ingezet worden om het beleid en het management te verbeteren. 

Wanneer prestatie-informatie wordt gebruikt om te leren, wijst dat op een zekere 

toekomstgerichtheid: de focus ligt op het morgen (nog) beter doen dan gisteren. We kunnen leren dan 

ook koppelen aan de planfase van beleid. Leren heeft in een geconsolideerde beleidscyclus een open 

en externe focus. Daar hoort ook van elkaar leren bij. 

Prestatie-informatie kan ten tweede ingezet worden om de beleidsuitvoering te monitoren zodoende 

activiteiten waar nodig en cours de route te kunnen bijsturen. Prestatiemeten vervult hier in sterke 

mate een operationele rol binnen de uitvoeringsfase van beleid. 



Op zoek naar de meent in de gemeente 

 
82 

Tot slot wordt prestatie-informatie ingezet om de gemaakte keuzes en uitgevoerde activiteiten uit het 

verleden te verantwoorden. Men presenteert het presteren in jaarrapporten. Hier vervult prestatie-

informatie een externe communicatierol. 

Gevolgen van de ingebouwde verantwoordingsfunctie 

De beleidsrapportering die de decreetgever verplicht heeft gemaakt in het kader van de vernieuwde 

beleids- en beheercyclus omvat reeds een zekere finaliteit: nl. het machtigen (meerjarenplan/budget) 

en het controleren (jaarrekening) van het bestuur door de raad. Wanneer er indicatoren gekoppeld 

worden aan de doelstellingencascades van deze documenten is het logisch dat deze door de 

verkozenen aangewend zullen worden om het bestuur ter verantwoording te roepen. Dat de BBC-

beleidsrapporten ook voor het grote publiek beschikbaar zijn, versterkt hun verantwoordingsfunctie. 

Het is waarschijnlijk dat deze ‘ingebouwde’ gebruiksfinaliteit de besturen niet meteen zal 

enthousiasmeren om veel indicatoren op te nemen in hun externe rapportering. Voor heel wat lokale 

besturen is de praktijk van het resultaatsgericht werken immers vrij nieuw. Wanneer een bestuur met 

een vrij jong prestatiemeetsysteem indicatoren en normen gaat koppelen aan haar cascade, zou dat 

ongewenste munitie aan de oppositie kunnen geven. De neiging zou dan ook kunnen bestaan om 

helemaal geen indicatoren op te nemen, temeer omdat ze geen strikte verplichting zijn binnen de BBC-

regelgeving. 

Focus op leren 

Precies omdat de vernieuwde beleids- en beheerscyclus relatief recent is ingevoerd en de weg naar 

een matuur prestatiemeetsysteem er in veel gevallen één van lange adem is, willen we hier pleiten 

voor een initieel ‘zacht’ gebruik van prestatie-informatie en –indicatoren. De focus ligt dan in de eerste 

plaats op het beleidsleren evenals het leren omgaan met prestatie-informatie en het leren formuleren 

van goede indicatoren. Er moet vermeden worden dat een te sterke focus op verantwoording in de 

eerste jaren na invoering van de vernieuwde BBC ertoe leidt dat het kind met het badwater wordt 

weggegooid.  

Door prestatie-informatie voornamelijk in te zetten om (van elkaar) te leren, ligt de nadruk en focus 

vooral op het in de toekomst (nog) beter doen en veel minder op verantwoorden en/of sanctioneren. 

Het draagvlak voor prestatiemeten zal in die context beter tot stand komen. Wanneer men prestatie-

informatie inzet om te leren, is er ook ruimte voor interpretatie en dialoog. Er worden geen 

rechtstreekse, quasi-automatische gevolgen gekoppeld aan het niet behalen van een streefwaarde of 

norm. Dat maakt ook dat de validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren minder belangrijk zal 
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zijn dan bij de andere twee gebruiksfuncties (Van Dooren et al., 2015). Op haar beurt zorgt dat er weer 

voor dat een bestuur de ruimte heeft om te experimenteren met prestatie-indicatoren en – jawel – 

daar soms ook de mist in kan gaan. 

Benchlearning 

Leren kan ook een multi-organisationele dimensie krijgen door prestatie-informatie te vergelijken 

tussen organisaties. We beschouwen benchlearning als een specifieke toepassing van benchmarking, 

namelijk het vergelijken van organisaties op relevante aspecten. Benchlearning legt de nadruk op de 

identificatie van verbeterpunten in de eigen beleidsvoering en/of organisatie door naar relevante en 

vergelijkbare andere organisaties te kijken (Stroobants & Bouckaert, 2012). 

We maken in dit werk een onderscheid tussen beheersmatige en beleidsmatige benchlearning. Omdat 

beleidsmatige zaken veelal sector-, context- of zelfs organisatie gebonden zijn, zal benchlearnen hier 

meestal beperkt blijven tot vergelijkbare gemeenten en/of OCMW’s. Daarvoor kan gebruik gemaakt 

worden van verschillende beschikbare typologieën die de Vlaamse gemeenten clustert. Twee 

veelgebruikte typologieën zijn de Belfiusindeling of de typologie die gehanteerd wordt in het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen. Het beheersmatige benchlearnen betreft het vergelijken van operationele 

indicatoren m.b.t. personeel en ICT,  en stelt qua vergelijkbaarheid van de onderzochte organisaties 

minder eisen. In een aantal gevallen is beheersmatige prestatie-informatie zelfs vergelijkbaar tussen 

private en publieke actoren (bv. mate van ziekteverzuim). 

Afspraken nodig om benchlearning mogelijk te maken 

De vergelijking van prestatie-informatie tussen organisaties wordt pas mogelijk indien elk dezelfde 

indicatoren gebruikt en deze op dezelfde manier meet. Daarvoor zijn afspraken nodig. Durf daar als 

gemeente dan ook zelf initiatief toe nemen. Zit daarvoor samen met andere, vergelijkbare gemeenten. 

Het opzetten van een meetkader met eenvormige indicatoren rond specifieke beleidsthema’s, kan een 

belangrijke input vormen voor toekomstig beleid. 

Een gezamenlijk meetbeleid rond mobiliteit 

De afgelopen jaren werden Beterdam en haar buurgemeente Goedorp in toenemende mate 

geconfronteerd met dichtslibbende woonkernen. De leefbaarheid van de centra staat onder druk 

door het sluipverkeer dat tijdens de spitsuren het nabijgelegen, spitsgevoelige klaverblad wilt 

vermijden. De bestuursploegen van de twee gemeenten beslisten een tiental jaar geleden dan ook 

om de handen in elkaar te slaan en gezamenlijk een mobiliteitsvisie uit te werken. Daarin spraken de 

twee gemeenten af om de nodige infrastructuuraanpassingen te doen. De belangrijkste kernen 
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werden autovrij gemaakt, de doorstroming in een aantal straten werd gewijzigd, en op een aantal 

verkeersassen werden de snelheidsnormen verlaagd. De aanpassingen aan de infrastructuur werden 

aangevuld met stimulerende maatregelen voor het gebruik van het openbaar vervoer. Daarnaast 

werd, in overleg met de NMBS en de Lijn, bekeken op welke manier het vervoersaanbod aangepast 

kon worden. 

 

Dit nieuwe mobiliteitsbeleid was in de vorige legislatuur een echt speerpunt voor de twee 

gemeentebesturen. Omdat men graag wilde opvolgen in welke mate de genomen 

beleidsmaatregelen ook impact hadden op de mobiliteitssituatie, werkten de twee gemeenten een 

eenvormig meetbeleid uit. De te gebruiken indicatoren werden onderling afgesproken, de definities 

werden vastgelegd en er werden metafiches opgemaakt. Door eveneens te investeren in 

meetinstallaties kon men de luchtkwaliteit in de kernen op een continue en geijkte manier 

registreren. Deze waarnemingen konden nadien afgezet worden tegen de Europese 

luchtkwaliteitsnormen. Er werd ook geïnvesteerd in detectielussen op de belangrijkste assen in de 

verschillende deelgemeenten van de twee besturen. Met De Lijn en de NMBS werd een vergelijk 

gevonden rond het uitwisselen van geaggregeerde reizigersdata. Op die manier kon de evolutie in 

het aantal uitgereikte abonnementen aan inwoners van Beterdam, respectievelijk Goedam, 

gemonitord worden. 

 

Door dezelfde indicatoren te gebruiken, konden na afloop van de legislatuur de waargenomen 

beleidseffecten in beide gemeenten met elkaar vergeleken worden. Uit die vergelijking bleek dat de 

verkeerssituatie in de meeste deelgemeenten sterk verbeterd was, maar dat ze op één steenweg in 

een deelgemeente van Goedam net dramatisch was verslechterd. Diepgaander verkeerskundig 

onderzoek bracht aan het licht dat de genomen maatregelen een concentratie en verschuiving van 

het sluipverkeer teweeg had gebracht. De reizigersdata die De Lijn ter beschikking stelde, toonden 

dan weer aan dat er in Beterdam een toename van 30% in het aantal abonnementhouders 

vastgesteld kon worden terwijl ze in Goedam slechts met 5% toenamen. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is de grotere tegemoetkoming die Beterdam voorziet in de abonnementskosten van de 

schoolgaande jeugd. 

 

Het zal aan de nieuwe bestuursploegen zijn om op basis van deze vastgestelde effecten het beleid al 

dan niet bij te sturen. De resultaten van het gemeenschappelijke meetbeleid rond mobiliteit zullen 

ongetwijfeld een belangrijke input vormen voor het nieuwe meerjarenplan. Het gevoerde meetbeleid 

rond mobiliteit kan dan ook beschouwd worden als een succes. 
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Ook kwalitatieve benchlearning kan zinvol zijn 

Toch hoeft lokale benchmarking niet uit een minutieus uitgebouwd kader met gestandaardiseerde 

indicatoren te bestaan om zinvol te zijn voor lokale besturen. Ook formele en informele 

overlegmomenten bieden potentieel om te leren van andere besturen, veelal heel specifiek rond een 

bepaald thema, een beleids- of beheersaspect, of zelfs een bepaald dossier. Een respondent verwoordt 

dit als volgt: 

“Wat ik regelmatig zie gebeuren, is dat in informele, 
kortstondige overlegmomenten - zoals bijvoorbeeld een 
secretarissenoverleg, een centrumoverleg of een 
burgemeestersoverleg – dat daar wel eens 
beleidservaringen uitgewisseld worden. Zo van: “Hoe 
pakken jullie dat aan?”. Dat is dan een soort van ad hoc 
benchmarking om een bepaald programmapunt, een 
bepaald dossier wat voor te bereiden en de grote lijnen in 
kaart te brengen. Je kan dat zeker niet zien als een 
fijnmazige of wetenschappelijke benchmarking, maar het 
gebeurt wel regelmatig.” 

Belangrijk hierbij is dat het doel, nl. het leren van elkaars beleidservaringen, nooit uit het oog verloren 

wordt. Zolang de ervaringen positief zijn, is het van secundair belang of het een formele meting, dan 

wel een informele uitwisseling gebaseerd is. Het instrumentarium van de vernieuwde BBC is in ieder 

geval geschikt om de uitwisseling een zekere structuur te geven.  
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Theoretische module 

Op weg naar prestatiegovernance 
 

In onze actorenmodule spraken we over de opgang van het governanceconcept. Dat werken we in 

deze module theoretisch verder uit. Maar we zetten ook een stap verder. We koppelen enkele andere 

evoluties binnen de bestuurskundige literatuur aan deze governancebeweging, waardoor we de 

essentie van deze handleiding kunnen vatten in één woord: prestatiegovernance. 

De spanwijdte van governance 

Zoals we in de actorenmodule hebben uitgelegd, bestaat het publieke speelveld – zowel lokaal, 

nationaal als supranationaal – tegenwoordig uit een groot aantal spelers die allen een impact hebben 

op het beleid dat binnen de gemeentelijke grenzen gevoerd wordt. De bestuurskunde probeert deze 

toenemende maatschappelijke complexiteit in beeld te krijgen en te vatten onder het bestuurskundig 

begrip governance 

 

Figuur 17: De spanwijdte van governance: vijf types (Bouckaert, 2015) 

 

Als concept kan governance op verschillende niveaus en vanuit verschillende dimensies benaderd 

worden. Bouckaert spreekt over de spanwijdte van governance, bestaande uit vijf types (zie Figuur 

17) (Bouckaert, 2015). Deze spanwijdte kan beschouwd worden als een proces van inzoomen en 

uitzoomen op het maatschappelijke weefsel. Het gaat over het doorheen de tijd in toenemende mate 

internaliseren van de externe omgeving in de theoretische kaders van het overheidsmanagement. De 

opeenvolgende perspectieven voegen telkens iets toe aan de eerdere perspectieven. Omdat op deze 
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manier de gelaagdheid stapsgewijs toeneemt, worden de opeenvolgende visies evenwel abstracter. 

Hierna zullen we de verschillende fases bespreken. 

(I) Corporate governance perspectief 

Op het laagste niveau, het micro-organisatorische of corporate governance niveau, wordt er 

ingezoomd op het management van afzonderlijke en autonome publieke instanties. Eén van de 

kwesties waarmee bestuurskundigen zich op dit abstractieniveau primair mee hebben beziggehouden, 

is het inschatten in hoeverre de technieken uit de private sector (al dan niet aangepast) ingezet kunnen 

worden binnen de publieke sector (Bouckaert, 2015). Heel wat van deze methodes en technieken 

hebben de afgelopen jaren een opgang gemaakt in de publieke sector. Denk daarbij aan de introductie 

van interne controlesystemen en interne en externe auditinstrumenten, de uitbouw van HR-diensten 

of het toenemende gebruik van op ICT-gebaseerde managementinstrumenten zoals Enterprise 

Resource Planning. Bij deze visie op overheidsmanagement hoort de assumptie dat wanneer de 

verschillende entiteiten los van elkaar beter functioneren, de overheid als geheel ook beter zal 

functioneren (Bouckaert, Hondeghem, Voets, Op de Beeck, & Cautaert, 2011, p. 17). 

(II) Holding governance perspectief 

Op een iets hoger niveau, het geconsolideerd-organisatorische of holding governance perspectief 

wordt de overheid beschouwd als een cluster van bij elkaar horende organisaties. In deze visie op 

overheidsmanagement ligt de nadruk niet op het goed functioneren van alle entiteiten apart, maar 

wel op het goed functioneren van een geheel netwerk van onderling afhankelijk organisaties 

(Bouckaert et al., 2011). Ultiem komt dit tot uiting in het al dan niet bereiken van de gewenste 

beleidseffecten in de maatschappelijke ruimte. Organisaties en hun interacties kunnen om 

verschillende redenen in samenhang bekeken worden. Zo kunnen instanties bijvoorbeeld 

samenhangen op basis van een gedeeld territorium (bv. het lokale bestuursniveau). Een ander 

voorbeeld van een basis van samenhang is de bijdrage aan een specifiek beleidsdomein (bv. 

onderwijssector, gezondheidssector). 

(III) Public service perspectief 

Het public service governance- of het maatschappelijk stakeholdersmodel ziet overheidsmanagement 

als iets dat niet beperkt kan blijven tot het louter managen van overheidsentiteiten. Deze visie erkent 

dat publieke actoren hun maatschappelijk toegevoegde waarde in veel gevallen in samenwerking met 

private en semi-private actoren creëren. Om een completer beeld te krijgen van de factoren die een 
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rol spelen in de werking en het management van de publieke sector, moeten ook de banden en 

interacties met de (semi-)private sector in rekening gebracht worden (Bouckaert, 2015). Deze 

interacties nemen diverse vormen aan. Allereerst kunnen we de noden en wensen van burgers, 

belangengroepen, bedrijven en andere maatschappelijke actoren zien als de inputfactoren van beleid. 

De overheid probeert deze input vervolgens om te zetten naar maatschappelijke output en 

meerwaarde. Er bestaat dus een wederkerige link tussen de publieke sector en de samenleving. 

Illustratief voor deze hechtere verwevenheid zijn publiek-private samenwerkingsconstructies en de 

toenemende aandacht voor participatief beleid. 

(IV) Supra-structureel perspectief 

De voorgaande types focussen op (organisatie)structuren en/of de samenhang tussen deze structuren. 

Deze structuren kennen vaak een materiële uitdrukking in de ruimte. Er zijn echter nog andere, eerder 

immateriële, aspecten aan het begrip governance te linken. Zo voegt het supra-structurele perspectief 

elementen als waarden, ideologieën en culturen toe. Terwijl de vorige types op een metaforische 

manier eerder gevat kunnen worden onder de hardware van governance, zijn de aspecten die onder 

het supra-structurele perspectief vallen eerder te identificeren als softwarematige governance. Ze 

leven door in de verschillende individuele componenten van het complexe maatschappelijke netwerk 

van publieke en private actoren. Illustraties van manieren waarop het publiek management probeert 

in te grijpen op dit soort softwarematige aspecten zijn cultuurveranderingstrajecten of 

leiderschapsprogramma’s. 

(V) Systemisch perspectief 

Het systemische perspectief tot slot gaat over de instituties die fundamenteel zijn voor het 

systeemontwerp op staatsniveau (Bouckaert, 2015, p. 3). In essentie bekijkt dit macro-perspectief de 

manier waarop middelen en macht verdeeld zijn in de samenleving. Hoe groot is de publieke sector 

ten opzichte van de private? Hoe is de macht verdeeld tussen het lokale, het regionale en het federale 

niveau? Hoe sterk staat de wetgevende macht ten opzichte van de uitvoerende? Wordt er hiërarchisch 

gestuurd, via de markt of volgens netwerkmechanismen? Indien gesleuteld wordt aan deze 

fundamentele en structurerende principes kan het speelveld volledig door elkaar geschud worden. 

Wanneer we in deze handleiding het concept governance gebruiken, bevinden we ons voornamelijk 

op een abstractieniveau dat zich ergens tussen het holding governance en het public service 

perspectief bevindt. We beschouwen de lokale overheid in dit werk als een netwerk van organisaties 

die allen een impact proberen te hebben op de lokale ruimte en de daaraan gelieerde lokale 



Op zoek naar de meent in de gemeente 

 
90 

gemeenschap. Prestaties en effecten moeten dan ook in samenhang bekeken worden. In de praktijk 

komt dat in Vlaanderen in de eerste plaats tot uiting in een verdichte beleidsmatige samenwerking 

tussen OCMW en gemeente, de twee lokale kernoverheden bij uitstek. Maar de ambitie is groter dan 

enkel een geconsolideerde beleidsvoering tussen gemeente, OCMW en andere publieke organisaties. 

Idealiter worden ook semi-private actoren op een systematische manier betrokken bij de 

totstandkoming, uitvoering en evaluatie van beleid. Dit verwijst naar het maatschappelijke 

stakeholdersmodel dat de rol van niet-publieke actoren bij de totstandkoming en uitvoering van beleid 

erkend. 

Prestatiegovernance 

De Vlaamse lokale besturen werken intussen binnen het kader van de vernieuwde beleids- en 

beheerscyclus. Dit is een belangrijke stap in de richting van een beleids- en budgetplanning die zich op 

de resultaten van beleid focust in plaats van op de middelen waarmee het beleid gevoerd wordt. Voor 

een aantal Vlaamse lokale besturen vormde de introductie ervan een eerste formele kennismaking 

met prestatiemanagement. Dat type managementregime vertrekt van prestatie-informatie bij het 

maken en bijsturen van beslissingen (Van Dooren et al., 2015). Het BBC-instrumentarium is er immers 

op gericht om de lokale besturen te laten reflecteren over, en te laten handelen met het oog op de 

finaliteit van hun bestaan, namelijk de gewenste maatschappelijke effecten teweegbrengen binnen 

hun omschreven gemeentelijke territorium. Dit impliceert dan weer het zichtbaar en meetbaar maken 

van outputs en effecten. Die informatienood kan in een aantal gevallen ondervangen worden door 

traditionele kwantitatieve indicatoren. Voor andere beleidsdomeinen zullen meer kwalitatieve 

methodieken aangewezen zijn (Van Dooren et al., 2015). 

Definitiekader: Begrippen rond prestatiemanagement 

Prestaties 

 

Het geheel van outputs en effecten van beleid, het resultaat van het 

productieproces van beleid (MAPE-spectrum). Presteren heeft niet alleen 

te maken met effectiviteit en efficiëntie. Ook andere publieke waarden 

zoals rechtsstatelijkheid en democratie dienen in rekening gebracht te 

worden. 

Prestatiemeten 

 

Een bundel activiteiten gericht op het verzamelen van informatie over het 

presteren. 

Prestatiemanagement Een managementregime dat prestatie-informatie inzet bij het maken of 

bijsturen van beslissingen doorheen de beleids- en de beheerscyclus. 

Voorbeeld: de vernieuwde BBC als integraal prestatiemanagementsysteem 

Van Dooren et al. (2015, p. 20) 
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De introductie van prestatiemanagement binnen een lokaal bestuur verlegt de aandacht naar de 

effecten en het meetbaar maken van die effecten van beleid. De operationalisering van prestatie-

indicatoren confronteert de lokale besturen - voor zover dat hen nog niet duidelijk was - met het feit 

dat niet enkel zij een impact hebben op de gemeentelijke ruimte. Hoe is bijvoorbeeld het beleidseffect 

van een gemeentelijke maatregel rond armoede te ontwaren uit de effecten van beleidsinspanningen 

van andere actoren - bijvoorbeeld het OCMW - die zich eveneens focussen op armoede? 

“Wij bijten ons stuk op effectmeting: want waar heb je als 
lokaal bestuur nu werkelijk alleen een impact op? Waar kan 
je iets herleiden tot je eigen beleidsinspanning?” 

Het begrip 

En hier, op de raaklijn tussen prestatiemeten en het netwerkdenken, komen we toe tot het kernbegrip 

van deze handleiding: prestatiegovernance of performance governance. Het is één van de vier 

ideaaltypes die een specifieke manier van het managen van prestaties beschrijft (Bouckaert & Halligan, 

2008). Prestatiemanagement dient in de fase van prestatiegovernance verbreed te worden van een 

organisationele naar een multi-organisationele context. Het vereist het aan elkaar rijgen van een hele 

reeks processen, structuren en indicatoren langsheen de in de actorenmodule besproken multi-level 

en multi-actor dimensies (Bouckaert & Halligan, 2008). De kracht van dit concept ligt in het feit dat 

men in een prestatiegovernanceregime niet langer de paraplu kan opentrekken. Elke organisatie wordt 

immers geacht om een eigen steentje bij te dragen aan de realisatie van een plan waar het mede-

eigenaar van is. 

Gezien de complexiteit van dit ideaaltype heeft het vandaag in de eerste plaats een theoretische 

aantrekkingskracht. Zo erkennen Bouckaert en Halligan dat prestatiegovernance op dit moment louter 

het theoretisch-abstracte resultaat is van een fusie tussen de concepten ‘governance’ en 

‘performance’ en dat ze het ideaaltype nog niet in de praktijk hebben waargenomen. De kenmerken 

van dit ideaaltype zijn dan ook de chronologisch-logische opvolgers van de kenmerken van de andere 

beschreven ideaaltypes. We zien daarbij dat prestatiegerichtheid van overheidsorganisaties doorheen 

de tijd kwantitatief toeneemt, maar ook kwalitatief verdiept. Zo is er een verschuiving waarneembaar 

van prestatiemanagementsystemen met een louter intern-organisatorische naar een meer open en 

extern gerichte focus. Ze gaan ook van mechanistische en op zichzelf staande systemen in de richting 

van dynamische en geïntegreerde systemen (Bleyen & Bouckaert, 2015b; Bouckaert & Halligan, 2008). 
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Tabel 10: Ideaaltypes prestatiemanagement (Bouckaert & Halligan, 2008; Bleyen & Bouckaert, 2015). 

Waarom groeien naar prestatiegovernance? 

Het ideaaltype van de prestatiegovernance is ontstaan als een antwoord op een aantal 

onvolkomenheden in het ideaaltype van prestatiemanagement. Zo leidt de uitsluitend interne focus 

tot verkokering en een suboptimale inzet van schaarse middelen (Uusikylä & Valovirta, 2007). Elke 

organisatie zet onder een regime dat valt onder het prestatiemanagementtype immers autonoom een 

prestatiemeetsysteem op dat uitsluitend gekoppeld is aan de eigen beleidscyclus. Het resultaat is dat 

men enerzijds de kans loopt dat men elkaar tegenwerkt in het behalen van doelstellingen. Anderzijds 

is het ook mogelijk dat er dubbele inspanningen gedaan worden. Schaarse publieke middelen worden 

op die manier verspild. 

Effecten zijn in veel gevallen niet enkel moeilijk te meten, het is ook lastig om ze toe te schrijven aan 

de output van één specifieke overheidsdienst of organisatie. De literatuur rond prestatiemeten noemt 

dit het attributieprobleem. Dit maakt het moeilijk voor overheidsorganisaties om de specifieke 

bijdrage aan een bepaald resultaat zichtbaar te maken voor de buitenwereld, wat problemen stelt rond 

evaluatie en verantwoording (Uusikylä & Valovirta, 2007) 

Het model 

Uusikylä and Valovirta (2007) werkten een model uit waarin ze een antwoord proberen te bieden op 

de problemen die gerelateerd zijn aan ideaaltype III. Dit resulteert in een prestatiegovernancemodel 

dat de focus van één naar meerdere organisaties verbreedt.  
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Figuur 18 stelt dit model schematisch voor. 

Wanneer we erkennen dat beleid tot stand 

komt in een multipolaire beleidscontext, 

moeten we allereerst afstand doen van de visie 

waarbij één publieke actor een gekende set 

van maatschappelijke wensen probeert te 

kanaliseren in een strategisch plan. In heel wat 

modellen rond prestatiemeten wordt echter 

uitgegaan van zo een eenduidige en op 

consensus gestoelde formulering van 

maatschappelijke noden (Uusikylä & Valovirta, 

2007). 

In het model van Uusikylä en Valovirta worden 

beleidsactoren continu beïnvloed door allerlei 

conflicterende en alternatieve noden die hun 

belangen, overtuigingen en kansen scheppen 

en (her)definiëren. Deze verschillende 

belangen komen vervolgens samen in, en 

worden gecoördineerd binnen 

interorganisationele onderhandelings-

netwerken. Empirisch onderzoek heeft 

vastgesteld dat organisationele belangen de 

neiging hebben om naar elkaar toe te groeien 

in netwerken waarin organisaties of politieke 

actoren op elkaar aangewezen zijn. Ze vormen in 

dat geval hechte policy communities, 

gekenmerkt door een hoge stabiliteit van lidmaatschap, moeilijke toegang voor externe partijen en 

verticale afhankelijkheden die gebaseerd zijn op een gedeelde verantwoordelijkheid in publieke 

dienstverlening. 

Het onderhandelingsproces binnen een interorganisationeel onderhandelingsnetwerk moet 

uiteindelijk resulteren in het vastleggen en bepalen van de strategische doelstellingen van de 

verschillende losstaande actoren binnen het netwerk. Deze doelstellingen worden op een hoger 

niveau gedragen door een overkoepelende, multi-organisationele visie en strategie op het 

beleidsthema en/of het beleidsterritorium. De beleidsdoelstellingen worden dus door verschillende 

Figuur 18: Performance governance model (adaptatie 
van Uusikylä & Valovirta, 2007) 
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organisaties geformuleerd en vormen – wanneer ze geaggregeerd worden – een gemeenschappelijke 

visie en strategisch ontwerp van beleid.  

We zien dat in de operationele fase alle relevante actoren in het beleidsnetwerk eigen middelen 

bijdragen, eigen activiteiten uitvoeren en een eigen output opleveren. We herkennen hier het MAPE-

spectrum, dat het beleidsproces weergeeft als een productieproces. Terwijl de inspanningen en 

inbreng tot het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen kunnen teruggebracht worden tot, 

en opgevolgd worden voor elke organisatie apart (MAP), dienen de uiteindelijke effecten (E) evenwel 

vanuit een multi-organisationeel perspectief beschouwd te worden.  

Uusikylä and Valovirta (2007) wijzen op het belang van die algemene, organisatieoverschrijdende 

effectiviteitsbeoordeling. Ze raden daarbij aan om niet alleen kwantitatieve maar ook kwalitatieve 

methodieken te gebruiken bij het inschatten van beleidseffecten. Bij de evaluatie van beleid moet er 

volgens deze auteurs voldoende aandacht zijn voor strategische observaties en interpretaties die 

vertrekken vanuit de collectief geformuleerde beleidsintenties. Deze evaluatiefocus stimuleert 

discussie tot verbetering en versterkt het gezamenlijke leren. 
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De paden naar prestatiegovernance 

Theoretisch kunnen lokale besturen meerdere paden volgen in het streven naar een 

prestatiegovernanceregime binnen de gemeentegrenzen. Die drie wegen worden zichtbaar wanneer 

we de twee fundamentele componenten van het begrip, nl. performance en governance, uit elkaar 

rafelen en grafisch voorstellen. De x-as in Figuur 19 stelt de maturiteitsgraad van het bestuur inzake 

het meten, incorporeren en gebruiken van prestatie-informatie voor. Hoe groter de maturiteit, hoe 

meer elementen van prestatiemanagement er geïncorporeerd zijn in de beleids- en beheerscyclus. De 

y-as stelt de mate van beleidsmatige consolidatie voor, gaande van entiteiten met volledig 

ontkoppelde beleidscycli tot lokale besturen die een gezamenlijke doelstellingencascade hebben 

geformuleerd en (effect)indicatoren delen. 

  

Figuur 19: De wegen naar prestatiegovernance 

 

Even stilstaan… 

Waar zou u uw organisatie plaatsen in dit schema? Hoe schat u de maturiteit van uw bestuur in met 

betrekking tot het meten, incorporeren en gebruiken van prestatie-informatie? In welke mate wordt 

er op het grondgebied van de gemeente al geconsolideerd nagedacht over beleid? 
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Pad 1: Eerst concentreren op beleidsmatige consolidatie 

Lokale entiteiten kunnen er voor kiezen om in de eerste plaats hun beleidsmatige samenwerking te 

versterken om zich nadien pas bezig te houden met het uitwerken van een gezamenlijk 

prestatiemanagementsysteem. Omdat sinds 2014 de lokale besturen reeds verplicht moeten werken 

volgende de regels van de vernieuwde beleids- en beheerscyclus, is dit pad minder relevant voor de 

gemeentebesturen, de OCMW’s en (sommige) autonome gemeentebedrijven. Ze werken intussen 

immers allen verplicht binnen dezelfde krijtlijnen en gebruiken hetzelfde jargon. Een toegenomen 

samenwerking op beleidsmatig vlak zal bijgevolg automatisch een impact hebben op de invulling van 

de beleidsinstrumenten die ze intussen elk apart conform de BBC-regels opgezet hebben. 

Er zijn echter ook andere lokale actoren die nog niet (verplicht) werken volgens de regels van de BBC. 

We denken hierbij aan gemeentelijke vzw’s, politiezones, verzelfstandigde entiteiten van het OCMW, 

kerkbesturen, PWA’s, filialen van autonome gemeentebedrijven en intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden (Leroy, 2010). Maar ook die vaststelling hoeft niet te betekenen dat zij 

beleidsmatig helemaal ontkoppeld moeten werken van de gemeenten en/of OCMW’s. Men kan deze 

lokale actoren immers sterker betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het lokaal beleid zonder 

dat dit voor hen een overschakeling naar een BBC-conform systeem hoeft in te houden. Er kunnen en 

worden nu al linken gelegd in de meerjarenplannen van lokale besturen door deze niet-BBC-plichtige 

actoren te vermelden in de doelstellingencascade(s) van gemeente en/of OCMW. 

Beleidsdoelstellingen rond veiligheidsthema’s zullen bijvoorbeeld verwijzen naar beleid dat binnen de 

lokale politiezone werd uitgewerkt. Budgettair kan dan weer de brug geslagen worden door in de 

financiële nota te verwijzen naar de financiële stromen die van het gemeente- of OCMW-bestuur naar 

deze entiteiten lopen. Hetzelfde gaat op voor organisaties die gesubsidieerd worden door het 

gemeentebestuur of het OCMW. 

Bovendien kan het toepassingsgebied van de vernieuwde BBC los hiervan verbreed worden naar deze 

andere lokale actoren. Zij kunnen zich – voor zover dat uiteraard niet ingaat tegen andere regelgeving 

– vrijwillig conformeren aan de BBC-regels. Op die manier kunnen ze in de volgende legislatuur 

maximaal aantakken bij gemeentebrede beleidsdoelstellingen en meerjarenplannen. 
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Pad 2: Eerst concentreren op de versterking van het 
prestatiemanagement 

Een tweede pad dat gevolgd kan worden is het prioritair laten volgroeien van de prestatiegerichtheid 

van de beleids- en beheerscycli van elke entiteit apart. Nadien kunnen deze cycli op hun beurt 

geconsolideerd worden. 

In het kader hiervan is een onderzoek van Bleyen, Lombaert, and Bouckaert (2015) rond de 

prestatiegerichtheid van de budgetten van de Vlaamse lokale besturen bijzonder relevant. De auteurs 

bekeken meerjarenplannen en doelstellingencascades van enkele Vlaamse lokale besturen en gingen 

empirisch na in hoeverre deze resultaatsgericht zijn. Daarvoor werkten ze een multidimensioneel 

meetinstrument uit dat prestatiegerichtheid meet met behulp van vijf generieke parameters. In Tabel 

11 bespreken we kort de normatieve assumpties die de basis voor deze parameters vormen. 

Tabel 11: De vijf elementen van de prestatie-incorporatieroos (Bleyen & Bouckaert, 2015a) 

  

Element Normatief uitgangspunt 

Dekkingsgraad 

doelstellingencascade 

Hoe groter het budgetdeel dat via de doelstellingencascade gekoppeld is 

aan beleidsinhoud, hoe sterker de prestatie-incorporatie in de BBC. 

Ambitie van de 

beleidsdoelstellingen 

Hoe sterker de beleidsdoelstellingen de te bereiken effecten 

weerspiegelen, hoe groter het ambitieniveau van de beleidsdoelstellingen 

en hoe sterker de prestatie-incorporatie in de BBC. 

Type indicatoren Gewicht van de effectindicatoren in het totaal van de indicatoren. 

Spreiding van de 

indicatoren over de 

doelstellingencascade 

Hoe meer indicatoren er op het juiste niveau van de doelstellingencascade 

gekoppeld zijn, hoe meer controlepunten er zijn voor de tussentijdse of 

jaarlijkse beleidsevaluatie en hoe beter de prestatie-incorporatie in de BBC. 

Spreiding 

streefwaarden over 

indicatoren 

Hoe vaker er streefwaarden gekoppeld worden aan indicatoren op het 

niveau van beleidsdoelstellingen, hoe beter de prestatie-incorporatie in de 

BBC. 
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Bleyen et al. (2015) deden deze zogenaamde prestatie-incorporatiemeting bij besturen die 

geboekstaafd staan als goede praktijken voor wat het prestatiebegroten betreft. Ook één van onze 

cases, de Stad Genk, werd onderzocht. Figuur 20 stelt de stand van zaken in Genk grafisch voor door 

middel van een prestatie-incorporatieroos. Hoe verder de punten zich van het middelpunt bevinden, 

hoe meer aanwijzingen er zijn dat de prestatie-informatie zowel kwantitatief als kwalitatief 

geïncorporeerd is in het meerjarenplan.  

 

Figuur 20: Prestatieincorporatieroos voor Genk op basis van Bleyen et al. (2015) 

 

Figuur 20 maakt duidelijk dat ook de werkwijze van een goede praktijk als de stad Genk nog voor 

verbetering vatbaar is. We vermoeden dan ook dat er bij de andere Vlaamse lokale besturen nog een 

groter groeipotentieel zit. Onder het mom van “Loop niet alvorens je kan stappen”, kan het daarom 

een legitieme keuze zijn om eerst de eigen winkel op orde te krijgen, alvorens de stap naar 

beleidsmatige consolidatie te zetten. 

  

(1) Dekking
budget door…

(2) Ambitie
doelstellingen

(3) Type
indicatoren bij…

(4) Spreiding
indicatoren bij…

(5) Type
indicatoren bij…

(6) Spreiding
indicatoren bij…

(7) Type
indicatoren bij…

(8) Spreiding
indicatoren bij…

(9) Streefwaarden
bij indicatoren
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Pad 3: Dubbele focus 

Uiteraard is het ook mogelijk om de sprong in het diepe te wagen en ervoor te kiezen om in één slag 

zowel geconsolideerd als prestatiegericht aan het beleid te werken. De besturen die de inspiratie 

vormden voor deze handleiding hebben dat in het merendeel van de gevallen ook gedaan. Hoewel het 

gemeentebestuur van Mol en het stadsbestuur van Genk al voor de BBC-hervorming stappen hadden 

gezet naar een prestatiegerichte begrotingspraktijk, hebben ze net als Zoersel en Oostkamp de komst 

van de vernieuwde BBC aangegrepen om de beleidsmatige samenwerking met het OCMW uit te 

bouwen en samen de schouders te zetten onder een gezamenlijke implementatie van de vernieuwde 

BBC. 

Uiteraard zijn de drie paden in Figuur 19 een ideaaltypische voorstelling. Ze vertellen ons middels 

perfect gekromde lijnen iets over de grillige paden die in de realiteit bewandeld worden. Vandaar dat 

de aandacht in deze handleiding zowel uitgaat naar consolidatieaspecten, als naar aspecten, 

elementen en praktijken die het prestatie- en resultaatsgericht begroten versterken. Besturen moeten 

uitmaken waar ze zich bevinden binnen deze grafiek en welk pad naar prestatiegovernance binnen 

hun gemeentegrenzen het meest aangewezen is.  
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Checklist 

Klaar voor prestatiegovernance? 
 

De vertaling van de besproken theoretische ideeën naar de realiteit van het Vlaamse lokale 

bestuursniveau is geen evidentie. We hebben doorheen deze handleiding getracht om een zo concreet 

en toegepast mogelijk beeld te geven van hoe een geïntegreerd en geconsolideerd beleid binnen de 

grenzen van een gemeente tot stand kan komen. Het BBC-instrumentarium werd gebruikt als het 

voorkeursmiddel om dat doel te bereiken. 

Uiteraard zijn er ook een aantal belangrijke contextuele precondities waar rekening mee gehouden 

moet worden. Zo kan het reeds bestaan van een lokale samenwerkingstraditie tussen de betrokken 

beleidsactoren zeker helpen. Goede persoonlijke relaties tussen mensen van verschillende 

administraties of politieke actoren kunnen eveneens van belang zijn, zeker voor wat de informele 

afstemming betreft. Maar bovenal – en dat lijkt ons nog de belangrijkste preconditie – is het besef van 

de noodzaak voor het bundelen van de krachten nodig, tezamen met de wil om de nodige acties te 

ondernemen. Onderstaande checklist kan daarbij zeker helpen: 

Precondities 

 Sta open voor verandering 

 Maak individueel machtsstreven en eigen interne doelstellingen ondergeschikt aan het algemeen 

belang en gezamenlijke beleidsdoelstellingen. 

Actoren 

 Vat beleidsconsolidatie concentrisch op door vanuit de kern te starten (gemeente en OCMW) en 

vervolgens in toenemende mate andere relevante actoren langsheen de publiek-private as te 

betrekken. 

 Maak een stakeholderanalyse en creëer zo een overzicht van het terrein met zowel horizontale 

als verticale actoren. 

 Leg contacten met een brede waaier aan belanghebbende organisaties. De focus moet op het 

gemeenschappelijke liggen en op het groeien naar een partnerschapsrelatie.  

 Installeer permanente communicatielijnen en –protocollen tussen actoren op verschillende 

organisatieniveaus: 
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o Op het strategisch niveau m.b.t. uitvoering en opvolging van gezamenlijke 

beleidsdoelstellingen 

o Op het tactische niveau m.b.t. uitvoering en opvolging van gezamenlijke actieplannen 

o Op het operationele niveau m.b.t. uitvoering en opvolging van gezamenlijke acties 

 Betrek ook burgers bij de opmaak van het gemeentebrede meerjarenplan. Zo kan u voldoende 

draagvlak verzekeren. Hun bijdrages kunnen ook beleidsinhoudelijk nuttige pistes opleveren. 

 

Beleidscyclus 

Planningsfase 

 Maak van het lokaal meerjarenplan de drager van een gemeenschappelijke visie op 

het gemeentelijk territorium. 

 Laat de administratie de beleidslijnen van de actoren aan elkaar lijmen, eventueel 

binnen een gezamenlijke beleidscel. 

 Om voldoende transparantie naar de verkozen raden te garanderen, kan men beter 

de gehele budgettaire massa inhoudelijk vertalen. 

 Minstens de beleidsdoelstellingen binnen de BBC-doelstellingencascade dienen 

gemeenschappelijk geformuleerd te worden. 

Uitvoeringsfase  

 Zet indicatoren in om de beleidsuitvoering tussentijds te monitoren en op het einde 

van een cyclus te evalueren. 

 Doorloop het proces van prestatiemeten: 

o Prioriteer de meetinspanningen 

o Selecteer indicatoren 

o Verzamel de nodige data 

o Analyseer de verzamelde data 

o Verwerk de prestatie-informatie in beleidsrapporten 

 Formuleer gemeenschappelijke indicatoren voor  de gemeenschappelijke 

beleidsdoelstellingen, actieplannen of acties. Voorzie daarbij voldoende afstemming 

tussen de betrokken actoren. 
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Evaluatiefase 

 Focus in de eerste levensfase van een prestatiemeetsysteem vooral op een 

gebruiksfunctie van leren.  

 Durf indicatoren en streefwaardes te formuleren, ook als de kans bestaat dat de 

oppositie deze oneigenlijk zal inzetten.  

 Geef voldoende aandacht aan context en duiding bij kwantitatieve cijfers. 

 Durf breed te communiceren over prestatie-informatie en het al dan niet behalen van 

streefwaardes. 

 Pas de rapporteringsvorm aan het doelpubliek aan. 

 Maak afspraken met andere besturen rond het formuleren van gezamenlijke 

indicatoren in het kader van benchmarking. 

 Ook kwalitatieve benchmarking tussen vergelijkbare besturen kan nuttig zijn.  
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