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Inleiding 

Het debat over het aantal ambtenaren laait opnieuw hoog op. Volgens een 

recente review van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) zou de Belgische overheid te duur zijn. De overheid 

zou niet alleen relatief meer ambtenaren tellen dan andere landen (Public 

Employment and Management Working Party, 2007), maar ziet zich volgens 

diezelfde internationale organisatie, "ondanks het federaliseringsproces", 

geconfronteerd met een bestendige stijging van het aantal ambtenaren. 

Hierbij moet evenwel opgemerkt worden dat op dit ogenblik de precieze 

omvang van de publieke sector in België niet gekend is, omdat er geen 

recente geconsolideerde statistieken beschikbaar zijn.  

Ook binnenlandse belangenorganisaties stellen zich luidop vragen bij de 

omvang van de Belgische overheden. Bovendien hebben we een relatief 

ongunstige leeftijdspiramide, waardoor binnen afzienbare tijd heel wat 

ambtenaren op pensioen zullen gaan. Deze omstandigheden plaatsen de 

overheid voor grote uitdagingen, onder meer op het vlak van personeels- en 

kennismanagement. De overheid moet zich organiseren op een wijze waarop 

zij haar kerntaken kan blijven vervullen.  

De overheden in de ons omringende landen worden met gelijkaardige 

efficiëntie-uitdagingen geconfronteerd. Dat maakt het interessant en 

relevant om te onderzoeken hoe zij hiermee omgaan en of het mogelijk is 

bepaalde oplossingen of strategieën die ze hanteren ook in Vlaanderen toe 

te passen. Een belangrijk onderdeel van het project ‘De Efficiënte 

Overheid geanalyseerd’ wordt dan ook gevormd door twee casestudies, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waarin het efficiëntiebeleid 

beschreven en geanalyseerd wordt. De neerslag van deze casestudies, 

alsook de aanbevelingen die eruit gedestilleerd werden voor de Vlaamse 

overheid, vindt u in synthese in dit rapport.  

Het debat over de efficiëntie van de overheid wordt soms herleid tot een 

debat over het aantal ambtenaren. Dit betekent evenwel een verarming van 

het efficiëntiedebat. Een nadere analyse van het debat over 

overheidsefficiëntie in binnen- en buitenland, leert dat overheidsefficiëntie 

noch op conceptueel vlak, noch in de praktijk, kan gereduceerd worden tot 

een discussie over het aantal ambtenaren. 
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Het centrale concept in het debat, overheidsefficiëntie, kan in enge of in 

brede zin opgevat worden. Bij een enge interpretatie wordt 

overheidsefficiëntie als input-output ratio strikt in termen van financieel 

kostenrendement gezien. Bij een bredere opvatting van het concept wordt 

onder meer ook het aspect kwaliteit mee in rekening gebracht. In dit 

rapport hanteren we deze laatste, brede invulling.  

Verder moet ook aangestipt worden dat er naast het criterium ‘efficiëntie’ 

nog verscheidene andere belangrijke kwaliteitscriteria zijn om de 

prestaties van de overheid te evalueren. De bestuurskundige Hood (1991) 

onderscheidt in dit verband drie soorten criteria die elk primair gehanteerd 

worden voor de evaluatie van een ander aspect of niveau van het 

overheidspresteren. Criteria van de eerste soort of sigma-criteria, zoals 

doelmatigheid, efficiëntie en zuinigheid, evalueren het bestuur op haar 

functionele kwaliteiten. De evaluatie voor het procedurele niveau gebeurt 

voornamelijk aan de hand van theta-criteria. Voorbeelden van deze criteria 

zijn transparantie, klantgerichtheid en de mate van rechtsbescherming. De 

derde soort criteria ten slotte, de lambda-criteria, evalueren de besturende 

overheid op het basisniveau, dit wil zeggen als regime. Tot de lambda-

criteria behoren onder meer diversiteit, duurzaamheid, robuustheid en het 

open en lerend karakter van de overheid. Een evenwichtige interpretatie 

van het performantieniveau van de overheid kenmerkt zich door het in 

rekening brengen van elk van deze verschillende soorten criteria. 

Om een grondig en genuanceerd debat te kunnen voeren over beleidsopties 

ten aanzien van het aantal ambtenaren of over de betekenis hiervan voor 

overheidsefficiëntie, is het nodig het concept ‘overheidsefficiëntie’ een 

invulling te geven en beleidsopties af te toetsen aan verschillende soorten 

kwaliteitscriteria. Dit is des te meer belangrijk omdat de overheid ook een 

sociale taak te vervullen heeft, wat in de debatten over het aantal 

ambtenaren en de efficiënte overheid maar al te vaak uit het oog verloren 

wordt. 

Het rapport 'De Efficiënte Overheid geanalyseerd: Synthese & 

Aanbevelingen' valt uiteen in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft 

een synthese van het debat over de efficiënte overheid en een 

situatieschets van enerzijds de Belgische overheidspersoneelsbestanden. 

Een uitgebreide behandeling van deze statistieken vindt u in het Rapport 'De 
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Efficiënte Overheid geanalyseerd: Situering van het debat" (Delbeke et al., 

2009).  

Het tweede hoofdstuk geeft een beknopte weergave van de case studie 

over Nederland. Een uitgebreide analyse van de manier waarop de 

Nederlandse overheid aan efficiëntieverhoging en kwaliteitsverbetering 

tracht te doen, kan u terugvinden in het rapport ' De Efficiënte Overheid 

geanalyseerd: Naar een kleinere en betere Nederlandse overheid' (Luts et 

al., 2009). In het kader van dit rapport hebben we de hoofdlijnen uit deze 

analyse nog eens op een rijtje gezet. Uit het Programma Vernieuwing 

Rijksdienst leiden we enkele aanbevelingen af ten aanzien van de Vlaamse 

overheid. 

Het derde hoofdstuk vertelt het efficiëntieverhaal in de overheid van het 

Verenigd Koninkrijk. Naast een korte schets van de specifieke 

overheidscontext geeft het een overzicht van de ontwikkeling, 

implementatie en resultaten van het centrale Britse efficiëntieprogramma 

‘The Gershon Programme’. De volledige behandeling van deze casestudie 

vindt u in het rapport ‘De Efficiënte Overheid geanalyseerd: Casestudie 

Verenigd Koninkrijk’(Delbeke et al., 2009c). 

Het vierde hoofdstuk vormt het kernonderdeel van dit onderzoeksrapport. 

Het presenteert een reeks aanbevelingen voor de Vlaamse Overheid. Het 

gaat daarbij om lessen in het kader van het efficiëntiedebat die het 

projectteam heeft geformuleerd op basis van het resulterende 

onderzoeksmateriaal. 
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1. De overheid in cijfers 

Elk verhaal over de efficiëntie van de overheid begint uiteraard bij het 

situeren van die overheid. Ook een overheid is een organisatie van 

budgetten en personeel. Het ambtenarendebat dient bijgevolg te beginnen 

bij het tellen van de ambtenaren. Ook het project 'De Efficiënte Overheid 

geanalyseerd' kon niet rond deze kwestie. Het efficiëntievraagstuk mag dan 

wel niet verengd worden tot enkel de vraag omtrent het aantal ambtenaren, 

zonder een overzicht van de personeelsaantallen, diens evolutie en 

eigenschappen, ontbreekt de basis voor een inhoudelijk debat. 

Teneinde het debat over de efficiëntie in alle objectiviteit te kunnen voeren 

en het studievoorwerp ondubbelzinnig weten af te lijnen, zijn we gestart 

met het verzamelen van de personeelsgegevens van de overheid in ons land. 

In eerste instantie waren we daarbij geïnteresseerd in de 

ambtenarentotalen binnen de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid staat 

immers centraal in het project "De Efficiënte Overheid geanalyseerd".  

Bij uitbreiding is echter het breder kader van de andere Belgische 

bestuurslagen niet onbelangrijk voor de situering van de Vlaamse 

statistieken. Een overzicht van de personeelssterkte van de overige 

overheden in ons land doet dienst als context bij het interpreteren van de 

evoluties die het Vlaamse ambtenarenbestand kenmerken. 

In het gerelateerde rapport 'De Efficiënte Overheid geanalyseerd: Situering 

van het debat' (Delbeke et al., 2009) is een uitgebreide weergave terug te 

vinden van de resultaten uit dit onderzoek. Dit neerslagwerk voorziet een 

weergave van de personeelsaantallen in de Belgische publieke sector en 

gaat op zoek naar opmerkelijke kenmerken en trends. In dit rapport 

opteerden we ervoor in hoofdstuk één een synthese te maken van dit 

onderzoeksluik.  

Paragraaf één concentreert zich op de situatie langs Vlaamse zijde. Na een 

inleidende situering van de problematiek van de dataverzameling in punt 

één, schetsen we in een tweede punt de verschillende toepassingsgebieden 

en telmethodes die bestaan voor het opmaken van de personeelsstatistieken 

voor de Vlaamse overheid. Een derde punt geeft tot slot een weergave van 
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de personeelssterkte van de Vlaamse overheid en geeft duiding bij enkele 

relevante evoluties. 

Paragraaf twee vertelt het verhaal van de andere bestuursniveaus van ons 

land. Wegens een gebrek aan geconsolideerde data op het vlak van de 

omvang van de publieke sector in ons land, zullen de verschillende 

bestuurslagen individueel aan bod komen. Er zijn immers afzonderlijke 

statistieken voor Vlaanderen, voor het federale niveau, voor het Waalse 

Gewest, voor de Franse Gemeenschap, voor de Duitstalige Gemeenschap, 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de Gemeenschapscommissies 

(VGC, COCOF, GGC/COCOM) en voor de lokale besturen. 
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>  1.1. De Vlaamse overheid 

Daar de Vlaamse overheid het kernonderdeel uitmaakt van de studie 'De 

Efficiënte Overheid geanalyseerd', besteden we in eerste instantie aandacht 

aan de personeelssterkte binnen de Vlaamse administratie. Na een 

inleidende situering, gaan we over tot de verschillende telmethoden die 

gebruikt kunnen worden, om tot slot vanuit een vast toepassingsgebied 

(kader) enkele cijfers en evoluties voor te stellen. 

>  1.1.1. Inleiding  

Het aantal ambtenaren langs Vlaamse zijde in kaart brengen is een veel 

moeilijkere opgave dan op het eerste gezicht zou kunnen verondersteld 

worden. Hier kunnen twee principale redenen voor geopperd worden. Ten 

eerste is de Vlaamse case een mooi voorbeeld van hoe organisatorische 

veranderingen binnen de overheid een consistente dataverzameling van de 

personeelsaantallen bemoeilijken. In 2006 kreeg de Vlaamse overheid met 

het project Beter Bestuurlijk Beleid een geheel nieuwe structuur. Deze 

organisatorische verschuivingen maken het bijzonder moeilijk om 

tijdreeksen over dit punt heen te maken.  

Van 1 april 2006 af werd immers niet langer gesproken van het Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap (MVG), van Vlaamse Wetenschappelijke 

Instellingen (VWI) of van Vlaamse Openbare Instellingen (VOI). In de plaats 

daarvan kwamen 13 Ministeries, Intern Verzelfstandigde Agentschappen 

(IVA's) -al dan niet met rechtspersoonlijkheid- en Extern Verzelfstandigde 

Agentschappen (EVA's). Sommige organisaties en entiteiten kregen daarbij 

een nieuwe naam, werden samengevoegd of kregen een nieuw statuut. 

Vooral dit laatste bemoeilijkt een helder beeld van de evolutie van het 

ambtenarenbestand naar organisatie of sector. 

Ten tweede bestaat er in Vlaanderen een grote diversiteit aan 

toepassingsgebieden die gebruikt kunnen worden als kader om het aantal 

ambtenaren te tellen. Personeelsstatistieken hangen immers samen met een 

bepaald toepassingsgebied, een kader van waaruit de cijfers worden 

verzameld. Een andere bril levert een andere telmethode op en leidt dus 

ook tot een andere uitkomst. De vraag wie wel als ambtenaar mag geteld 

worden en wie niet is cruciaal in de dataverzameling. 
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Daar komt nog eens bij dat de periode voor BBB, in het landschap van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Wetenschappelijke 

Instellingen en de Vlaamse Openbare Instellingen, zich kenmerkt door een 

gebrek aan geconsolideerde data. Voor de werknemers van het MVG en de 

VWI's werden wel gedetailleerde statistieken bijgehouden, met name in de 

Beleidsrapporten Personeel en Organisatie (van de administratie 

Personeelsontwikkeling). De dataverzameling van de personeelsgegevens 

van de Vlaamse Openbare Instellingen verliep echter een stuk minder 

georganiseerd en beperkte zich tot een weergave van de personeelstotalen. 

Om de dubbelzinnigheid weg te werken en toe te werken naar een 

algemeen aanvaarde eenduidige telmethode van de personeelsgegevens 

van de Vlaamse overheid, heeft het departement Bestuurszaken de laatste 

jaren grote inspanningen geleverd. Niet alleen moet deze werkwijze leiden 

tot een transparante, consistente en ondubbelzinnige weergave van het 

ambtenarenbestand in Vlaanderen, naar de toekomst toe sluit het gebruikte 

kader ook aan bij dataverzamelingskaders op Europese schaal (cf. OESO).  

>  1.1.2. Telmethode 

Tot voor kort bestond er grote onduidelijkheid over de omvang van de 

Vlaamse overheid. Dit had voornamelijk te maken met de wildgroei van 

telmethoden en toepassingskaders. Diverse instanties hielden er een 

andere telmethode op na, waardoor niet duidelijk was welke cijfers wie 

vertegenwoordigden en wie niet. Initiatieven van het departement 

Bestuurszaken en de politiek-ambtelijke werkgroep 'Geen groei, Geen snoei' 

hebben de weg geëffend naar een duurzame, betrouwbare en eenduidige 

dataverzamelingsmethode.  

Het toepassingsgebied dat daarbij gehanteerd wordt, is van cruciaal 

belang. Afhankelijk van het gekozen thema, de inhoud, de doelgroep, de 

doelstelling of de invalshoek, kan men immers opteren voor een andere 

invulling van 'de Vlaamse overheid'. Afhankelijk van de manier waarop deze 

overheid wordt afgelijnd, zal het resultaat wat betreft de 

personeelsaantallen er dan ook anders uitzien. Zo is het mogelijk om het 

bevoegdheidsdomein van Interne Audit als uitgangspunt te nemen voor de 

aflijning van de Vlaamse overheid. Het sectoraal akkoord kan ook als basis 

dienen voor het begrenzen van de Vlaamse overheid. De entiteiten die 

onder Sectorcomité 18 ressorteren (onderhandelingscomité tussen Vlaamse 
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overheid en representatieve vakorganisaties) geldt dan weer als kader voor 

de cijfers die het Comité A op periodieke basis samenstelt. Ook het 

toepassingsgebied van het Rekenhof (externe audit op interne 

controlediensten) zou als startpunt kunnen genomen worden om de Vlaamse 

overheid te definiëren.  

Het zijn echter nog twee andere kaders die voornamelijk gebruikt worden 

voor het bepalen van de Vlaamse overheid en die zo het kader uitmaken 

voor het samenstellen van de personeelsgegevens. Ten eerste is er het DVO-

kader, wat staat voor de Diensten Vlaamse Overheid. Het raamstatuut, dat 

na BBB voor een uniform personeelsstatuut voor alle personeelsleden binnen 

de Vlaamse overheid moest zorgen, dient daarbij als scheidingslijn. Alle 

personeelsleden die onder het raamstatuut vallen, worden vanuit deze 

optiek tot de Vlaamse overheid gerekend. De organisaties die buiten het 

kader vallen, zijn af te leiden uit het raamstatuut zelf. 

Dit raamstatuut verwoordt het toepassingsgebied in artikel I.2.1°: “Voor de 

toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: de diensten van de 

Vlaamse overheid: de departementen; de intern verzelfstandigde 

agentschappen (IVA zonder rechtspersoonlijkheid); de IVA met 

rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van Vlaamse instelling voor 

Technologisch Onderzoek (VITO); de publiekrechtelijk vormgegeven extern 

verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) met uitzondering van Vlaamse 

Radio- en Televisieomroep (VRT), Vlaamse Opera (VLOPERA), Vlaamse 

Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM), Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wat betreft het 

instructiepersoneel; het secretariaatspersoneel van de strategische 

adviesraden, met uitzondering van de SERV en van de MORA; het personeel 

van de administratieve diensten van de Raad van het 

Gemeenschapsonderwijs.” (Vlaamse regering, 2006) Dit houdt onder meer in 

dat het personeel van enkele grote organisaties, zoals de VRT, De Lijn en de 

VDAB (wat betreft het instructiepersoneel) niet onder deze statistiek valt. 

Ten tweede wordt ook het Europees Stelsel van Rekeningen 1995 (ESR95) 

gebruikt voor het opstellen van de personeelsgegevens van de Vlaamse 

overheid. Deze codering, opgesteld door Eurostat, werd initieel in het leven 

geroepen om macrogegevens op internationale schaal met elkaar te 

vergelijken. Daartoe maakt ESR95 een differentiatie van economische 

actoren op basis van een aantal criteria die te maken hebben met de mate 
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waarin een dienst financiële en boekhoudkundige autonomie geniet. De 

Nationale Bank van België heeft de ESR-codering vertaald voor de Belgische 

overheden en is zo tot het kader gekomen van waaruit de Vlaamse overheid 

kan afgelijnd worden (aan de hand van de codes S.1312 en S. 1314).  

De uiteindelijke lijst van organisaties en entiteiten, behorende tot de 

Vlaamse overheid, werd samengesteld door het departement Bestuurszaken 

in samenwerking met het departement Financiën en Begroting. Het ESR-

kader wordt gesteund vanuit het 'Geen Groei, Geen Snoei'-project 

(Departement Bestuurszaken, 2008). Het toekomstperspectief van de ESR-

typologie speelt bovendien mee in de keuze voor dit methodologisch kader. 

ESR sluit immers goed aan bij de Europese datagaringsmethoden waardoor 

de statistieken in de toekomst eventueel ook op Europees niveau op 

betekenisvolle manier vergeleken kunnen worden. Aangezien internationale 

vergelijkingen en benchmarking belangrijker en belangrijker worden, is dit 

een interessante optie voor de toekomst. Ook op het vlak van internationale 

regiovergelijkingen kan dit een belangrijk startpunt zijn. 

In vergelijking met het DVO-kader is de Vlaamse overheid volgens ESR-

telling een stuk omvangrijker. Enkel bepaalde organisaties met een 

afwijkend boekhoudkundig statuut, zoals het OPZ Geel, de Luchthaven 

Oostende en de NV Aquafin, vallen buiten dit kader. Ook het feit dat het UZ 

Gent op basis van dit toepassingsgebied niet tot de Vlaamse overheid wordt 

gerekend, verdient extra aandacht. De vroegere statistieken betreffende de 

Vlaamse overheid (met de opdeling MVG - VWI - VOI) telden immers de 

werknemers van het UZ Gent wel mee in de ambtenarenstatistieken. Sinds 

de nieuwe telling zijn daardoor (met het wegvallen van deze organisatie) 

een groot aantal vrouwen uit de statistiek verdwenen, hoewel ze 

weldegelijk nog aan de slag zijn bij dezelfde werkgever. Onderstaande 

figuur geeft een visueel zicht op de verhoudingen van de verschillende 

kaders (zie figuur 1). 
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Figuur 1: Verhouding overheidskaders 

ESR95

13 Vlaamse Ministeries

DVO

vb. UZ Gent

vb. Departement BZvb. De Lijn vb. OPZ Geel

vb. OVAM

Overheid in brede zin

 
 
  

(Delbeke et al., 2009) 
 

>  1.1.3. Evoluties 

Eens de Vlaamse overheid gedefinieerd, kan het tellen van het aantal 

ambtenaren starten. Onze onderzoeksperiode werd daartoe vastgelegd op 

de periode 2000-2007. Zoals eerder aangegeven, vormt de BBB-hervorming 

daarin een belangrijke breuklijn. Waar de dataverzameling vóór 2006 

gebeurde op basis van de indeling MVG - VWI - VOI, zijn de statistieken van 

2006 en 2007 opgesteld op basis van het DVO-kader of het ESR95-kader en 

bovendien doorgaans gepresenteerd volgens de BBB-filosofie (per 

beleidsdomein). 

Met deze bemoeilijkende factor in het achterhoofd, presenteren we hier 

twee evoluties met betrekking tot de personeelssterkte van de Vlaamse 

overheid. Ten eerste geven we in de tijdreeks 2006-2007 aan hoeveel 

ambtenaren er volgens het ESR95-kader in de vernieuwde Vlaamse overheid 

tewerkgesteld worden (zie tabel 1). Deze gegevens zijn ontleend aan het 

departement Bestuurszaken (Departement Bestuurszaken, 2006). 
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Tabel 1: Personeelssterkte Vlaamse overheid (ESR, 2006-2007) 

Personeelsaantal in de Vlaamse overheid volgens ESR-kader (2006-2007) 

Beleidsdomein 2006 
 
2007 

Kabinetten 469 505 

      

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) 438 441 

Bestuurszaken (BZ) 1.563 1.590 

Financiën en Begroting (FB) 242 332 

Internationaal Vlaanderen (IV) 655 695 

Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) 1.563 1.584 

Onderwijs en Vorming (OV) 1.516 1.475 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 3.279 3.372 

Cultuur, Jeugd, Sport & Media (CJSM) 4.600 4.489 

Werk & Sociale Economie (WSE) 5.277 5.517 

Landbouw & Visserij (LV) 1.232 1.239 

Leefmilieu, Natuur & Energie (LNE) 3.717 3.848 
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Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) 12.572 13.214 

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed (RWO) 

980 1.009 

TOTAAL VLAAMSE OVERHEID 38.103  39.310  

 

De tabel leert ons dat de Vlaamse overheid anno 2007 39.310 ambtenaren 

in dienst heeft. In vergelijking met 2006, het eerste en enige referentiejaar 

binnen dit kader, is er een stijging van 3% vast te stellen. Vooral de Vlaamse 

Dienst voor Arbeidsverhoudingen en Beroepsbemiddeling (+ 202) en de 

Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn (+ 451) zijn in omvang toegenomen. 

Dit is dan ook een weerspiegeling van de beleidsinzet op het vlak van 

werkgelegenheid en mobiliteit op Vlaams niveau. 

Ten tweede hebben we bovendien ook geprobeerd een langere tijdreeks op 

te stellen, die de gehele onderzoeksperiode 2000-2007 bestrijkt (zie tabel 

2). Hiertoe hebben we de statistieken van de laatste twee jaren 

gereconstrueerd volgens de opdeling MVG - VWI - VOI. De gegevens dienden 

daartoe op microniveau geanalyseerd te worden, aangezien talloze 

organisaties en entiteiten van naam of statuut veranderd zijn ten gevolge 

van de BBB-hervorming. De basisdata voor deze oefening komen van de 

Personeelsrapporten Personeel en Organisatie (2000-2005) en van het 

departement Bestuurszaken (2006-2007). 
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Tabel 2: Personeelssterkte Vlaamse overheid (MVG/VWI/VOI, 2000-2007) 

Personeelssterkte 
(Koppen) 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Totaal 
MVG + 
VWI/ 

Entiteite
n van de 

13 
Vlaamse 
ministeri

es 

11.925 12.661 13.565 13.971 14.306 13.196 13.037 13.273 

 
Vlaamse 
Openbare 
Instelling
en/ 

Verzelfst
andigde 
entiteite

n 

26.305 27.477 28.204 28.935 30.477 30.888 31.603 31.976 

 

Totaal 38.230 40.138 41.769 42.906 44.783 44.084 44.640 45.249 

*: midden het jaar gemeten 

 

De tabel met de gereconstrueerde data voor de periode 2000-2007 duidt op 

een stijgend aantal ambtenaren binnen de Vlaamse overheid. De 

wervingsstop in 2004 weerspiegelt zich in de data, maar wordt de jaren 

nadien teniet gedaan. De opsplitsing volgens onderdeel, onderstreept 

bovendien vooral de sterker wordende verzelfstandigde entiteiten.  

Wat de demografische eigenschappen van de Vlaamse ambtenaren betreft, 

zijn er enkel gegevens voor de Vlaamse overheid onder het DVO-kader. 

Zoals hoger geschetst, is de Vlaamse overheid een stuk kleiner indien men 

het Raamstatuut voor ambtenaren als criterium gebruikt (27.810 in 2007 

tegenover 39.310 op basis van het ESR95-kader). We lichten even de 

leeftijdsverdeling binnen de Vlaamse overheid uit de statistieken (zie tabel 

3). Deze tonen het vergrijzingsprobleem aan binnen de Vlaamse overheid. 

Gesteld dat de Vlaamse ambtenaar op zijn 60e op pensioen gaat 

(gemiddelde bedroeg 60,7 in 2007 (Vlaams Parlement, 2008)), zal net niet 

de helft (46%) van de ambtenaren in de Vlaamse overheid binnen dit en 
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15 jaar op pensioen gaan. Dat ook de Vlaamse overheid voor een grote 

uitstroom van ambtenaren en ervaring staat, lijkt hierbij vast te staan. 

 

Tabel 3: Leeftijdsverdeling Vlaamse overheid (DVO, 2006-2007) 

  2006 2007 

<=34 jaar 7.253 7.749 

35-44 7.171 7.330 

45-54 8.008 8.026 

Leeftijd 

>=55 jaar 4.257 4.705 
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>  1.2. Belgische overheid 

De personeelsconstellatie en -evolutie binnen de Vlaamse overheid kan niet 

los gezien worden van de omvang van de andere overheden in ons land. 

Vanuit die overtuiging hebben we ook de ambtenarenaantallen binnen de 

overige Belgische overheden trachten samen te brengen. Problematisch 

hierbij was het gebrek aan geconsolideerde data. Van 1969 tot 2001 bestond 

er een jaarlijkse publicatie ‘Overzicht van de personeelssterkte in de 

overheidssector’ uitgegeven door het toenmalige federale Ministerie van 

Ambtenarenzaken waarin de personele omvang van de Belgische overheid 

werd bijgehouden. Sindsdien is deze tijdreeks stopgezet.  

Wie dus wil weten hoeveel ambtenaren er in totaal zijn in ons land, moet 

deze gegevens bijeensprokkelen bij de verschillende overheden. Dit 

vereist tijd en bereidheid om die data te leveren en bovendien is de 

vergelijkbaarheid betwistbaar omdat elke overheid nu eenmaal nog haar 

eigen definities hanteert. In het kader van dit onderzoek hebben we 

achtereenvolgens de personeelsaantallen verzameld van het federale 

niveau, de Vlaamse overheid, het Waalse Gewest, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse 

Gemeenschap, de Gemeenschapscommissies (VGC, COCOF, GGC/COCOM) en 

de lokale besturen. 

Aangezien de analyse van de personeelsgegevens van al deze overheden in 

ons land in extenso beschreven staat in het SBOV-rapport "De Efficiënte 

Overheid geanalyseerd: Situering van het debat' (Delbeke et al., 2009), 

beperken we ons hier tot een beknopte weergave van de data. Meer 

concreet zullen we een overzicht geven van de meest recente 'foto' van 

deze verschillende overheden (personeelsomvang). We vermelden ook de 

brongegevens aangezien die niet onbelangrijk zijn bij het interpreteren van 

de data.  

We willen hier echter nog eens wijzen op het gevaar van het 

samenbrengen van al deze data. De cijfers zijn dan wel uitgedrukt in 

dezelfde eenheden, ze vergelijken of samentellen leidt niet tot 

betekenisvolle conclusies. Op elk bestuursniveau wordt immers een eigen 

afbakening gehanteerd van de overheid en ook de telmethoden zijn nog te 

vaak verschillend om met elkaar te vergelijken. De gegevens moeten dus op 

zich beoordeeld worden. 
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>  1.2.1. Federale overheid 

In een eerste punt werpen we een blik op de omvang van de federale 

overheid in België. De dienst Personeel en Organisatie van de federale 

overheid stelt via het instrument Pdata (publicatie en website) jaarlijks 

gegevens ter beschikking met betrekking tot haar ambtenarenbestand en 

diens samenstelling. 

De federale overheid -bestaande uit 74 verschillende overheidsdiensten 

(federale overheidsdiensten, wetenschappelijke instellingen, instellingen 

van openbaar nut en instellingen van sociale zekerheid)- telt volgens deze 

bron bij een laatste telling (2007) 84.607 werknemers. Als we een 

tijdreeks samenstellen, zien we een stijging met meer dan 5.000 eenheden 

gedurende de laatste vier jaar. 

>  1.2.2. Het Waalse Gewest 

Vervolgens bespreken we de overheidsomvang van het Waalse Gewest. 

Momenteel stelt het Institut Wallon de l’ Evaluation, de la Prospective, et 

de la Statistique (IWEPS), een gedetailleerd overzicht samen van de 

personeelsomvang van de Gewestelijke overheid. Daar deze gegevens pas in 

de lente van 2009 zullen gepubliceerd worden, doen we nog een beroep op 

de gegevens van het Comité A. Het rapport van het Comité A (van de 

Kanselarij van de Eerste Minister) stelt enkele data ter beschikking voor elk 

overheidsniveau.  

Een optelling van het personeelsaantal van het Ministère de la Région 

wallonne, het Ministère de l'Equipment et des Transports en van enkele 

services publics (AWIPH, IWEPS, CRAC, AWEX, ISSEP, AWT, PAL, IPW, 

IFAPME, APAQ-W, SWL en FOREM) levert een totaal van 15.384 

personeelsleden op voor het jaar 2007. Dit weerspiegelt de omvang van de 

overheid van het Waalse Gewest. 

In vergelijking met de cijfers die Comité A over 2006 publiceerde, is er een 

daling van bijna 1.500 personeelsleden waar te nemen. Een nadere 

analyse wijst echter uit dat enkele openbare instellingen (la Société 

Wallonne du Crédit Social (SWCS), le Centre wallon de Recherches 

agronomiques (CRA-W) en les Centres hospitaliers psychiatriques (CHP)) uit 
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de statistieken zijn genomen, waardoor de daling niet zeker overeenkomt 

met een kleiner wordende overheid.  

Deze methodologische wijziging illustreert de gebrekkige kwaliteit van de 

cijfers van het Comité A. Niet alleen is het vaak onduidelijk wie juist in de 

cijfers vervat zit, er worden ook regelmatig wijzigingen doorgevoerd in de 

telmethodes of toepassingsgebieden. Dit komt de comparabiliteit niet ten 

goede. 

>  1.2.3. De Franse Gemeenschap 

Voor de Franse Gemeenschap ontlenen we onze gegevens eveneens aan de 

documenten van het Comité A. Ook hier zijn momenteel geen openbare 

cijfers vanuit de Franse Gemeenschap zelf voor handen. Samengeteld 

hebben het Ministère de la Communauté Française, het Conseil Superieur 

de l'Audiovisuel (CSA), de Entreprise publique des Technologies Nouvelles 

de l'Information et de la Communication de la Communauté française 

(ETNIC) en het Institut de la Formation en cours de Carrière (IFC) volgens 

de publicatie van het Comité A 5.209 personeelsleden in dienst (2007). 

In vergelijking met een jaar eerder is de Franse Gemeenschap gegroeid met 

126 ambtenaren. Vooral de Entreprise publique des Technologies Nouvelles 

de l'Information et de la Communication de la Communauté française kende 

een aanzienlijke (relatieve) stijging van het aantal personeelsleden (van 100 

naar 140). 

>  1.2.4. De Duitstalige Gemeenschap 

Vervolgens nemen we het ambtenarenapparaat bij de Duitstalige 

Gemeenschap onder de loep. De personeelsgegevens met betrekking tot 

deze overheid, werden ons door het Ministerie van de Duitstalige 

Gemeenschap verschaft. Het gaat daarbij enkel om cijfers met betrekking 

tot het Ministerie, de Openbare Instellingen zijn niet in deze statistieken 

opgenomen. Het Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft telde in 

2007 233 personeelsleden. Dit aantal is de laatste zeven jaar gradueel 

toegenomen. 
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>  1.2.5. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rapporteert haar personeelsgegevens in 

een tweejaarlijks document "Observatorium van de Werkgelegenheid in 

de openbare sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" van 

Ambtenarenzaken. Het betreft de werknemerstotalen van het Ministerie en 

de zeven Instellingen van Openbaar Nut. In 2007 werkten er 6.911 

ambtenaren voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit totaal is sinds 

2000 met bijna een kwart toegenomen. 

>  1.2.6. De Gemeenschapscommissies 

Vervolgens nemen we ook de personeelsgegevens van de 

Gemeenschapscommissies in ons land in beschouwing. De Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) telde eind 2007 676 personeelsleden, de 

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) telde er 906 en de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie had 62 ambtenaren in 

dienst. 

Wat betreft de evolutie over de jaren heen, valt hierbij vooral een scherpe 

daling op van het aantal personeelsleden bij de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie. Tussen 2006 en 2007 daalde het 

personeelsbestand hier met meer dan een derde. 

>  1.2.7. De Lokale Besturen  

Tot slot zijn er nog de personeelsgegevens voor de lokale besturen. Aan de 

hand van de gegevensdatabank van de Rijksdienst voor de Sociale 

Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 

hebben we het personeelsbestand van de lokale besturen proberen in kaart 

te brengen. De lokale besturen bestaan daarbij uit de gemeenten, de 

intercommunales, de OCMW's en de verenigingen van de OCMW's, de 

provinciebesturen, de politiezones en een residuele groep met onder meer 

de autonome gemeente- en provinciebedrijven.  

In 2007 stelden de lokale besturen in ons land 340.621 personeelsleden te 

werk. Dit is bijna 43.000 eenheden meer dan in 2000, al moet meegegeven 

worden dat dit in belangrijke mate te wijten is aan de 
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bevoegdheidsoverheveling van de politiezones in 2002 (met alleen al 30.000 

personeelsleden). 
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>  1.3. Conclusies 

In dit eerste hoofdstuk hebben we ons gebogen over de omvang van de 

overheid in ons land. Het efficiëntiedebat kan immers pas ten gronde 

gevoerd worden, wanneer duidelijk is hoe de overheid er vandaag uitziet. 

Een belangrijk aspect van de duiding van de overheid is de 

personeelssterkte. Personeel geldt immers voor een aanzienlijk aandeel van 

de overheidskost. Wanneer een efficiëntieverhogend programma ook de 

personeelsaantallen wil meenemen, moet er duidelijkheid bestaan over de 

grootte van het ambtenarenkorps, alsook diens samenstelling. 

Hiertoe hebben we in een eerste onderzoeksluik binnen het project 'De 

Efficiënte Overheid geanalyseerd' de personeelsstatistieken verzameld van 

de verschillende bestuurslagen in ons land. In een federaal land als België, 

zonder geconsolideerde data betreffende de omvang van de publieke sector, 

was dit geen sinecure. Het samenbrengen van de data van het federale 

niveau, de Vlaamse overheid, het Waalse Gewest, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse 

Gemeenschap, de Gemeenschapscommissies (VGC, COCOF, GGC/COCOM) en 

de lokale besturen levert niettemin een beeld op van de personeelssterkte 

van de verschillende overheden in ons land. 

We hebben ons dataverhaal opgesplitst in twee onderdelen. Ten eerste wat 

Vlaanderen betreft, valt op dat de overheid in aantal ambtenaren groeit. Op 

2004 na, wanneer er een wervingsstop werd ingelast, stijgt het aantal 

werknemers binnen de Vlaamse overheid in de periode 2000-2007 jaar na 

jaar. Daarnaast bewijzen de datagegevens met betrekking tot de 

leeftijdsverdeling binnen de Vlaamse overheid dat de vergrijzing zich 

verder doorzet. Men kan op basis van de (DVO-)statistieken stellen dat bijna 

een op de twee ambtenaren die vandaag bij de Vlaamse overheid in dienst 

is, binnen dit en 15 jaar op pensioen zal gaan (aangenomen 

pensioensleeftijd 60 jaar). Deze grote uitstroom van werknemers en 

ervaring speelt geen onbelangrijke rol in het efficiëntiedebat in de Vlaamse 

overheid. 

Wat betreft de andere bestuurslagen, zien we een uniforme stijgende lijn 

op het vlak van personeelsaantallen. Zowel de federale overheid (+ 

ongeveer 5.500 ambtenaren op vier jaar), als het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (+ ongeveer 1.300 ambtenaren op zeven jaar), als de Duitstalige 
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Gemeenschap (+ ongeveer 160 ambtenaren in het Ministerie op zeven jaar), 

als de lokale besturen (+ ongeveer 40.000 ambtenaren op zeven jaar) 

kennen een duidelijke aangroei van personeel. Van het Waalse Gewest, de 

Franse Gemeenschap en de gemeenschapcommissies GGC-COCOM) zijn er 

vooralsnog te weinig betrouwbare en consistente gegevens beschikbaar om 

een uitspraak te doen over significante trends van de ambtenarenaantallen. 
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2. Nederland: 'Naar een kleinere en betere 
overheid' 

In haar streven naar het vinden van onderbouwde antwoorden op het 

efficiëntievraagstuk binnen de eigen administratie, kan de Vlaamse overheid 

ook over de landsgrenzen heen kijken. Overheden in andere landen kampen 

immers vaak met gelijkaardige uitdagingen binnen de publieke sector. De 

overheden in onze buurlanden ervaren eveneens een uitdijend 

vergrijzingsprobleem, de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende 

budgettaire druk op de overheid en het afnemend vertrouwen van de 

burgers in de instellingen. Hierdoor worden ook de overheden in onze 

buurlanden geconfronteerd met het efficiëntievraagstuk. Elk op hun eigen 

manier en binnen hun eigen context hebben ze een antwoord trachten te 

formuleren op de roep om een efficiëntere, effectievere en kwalitatief 

hoogstaandere overheid. Allen hebben ze een verleden opgebouwd van 

herstructureringen en efficiëntiemaatregelen binnen de overheid. 

Met deze redenering voor ogen hebben we enkele internationale cases 

bestudeerd, op zoek naar lessen voor de Vlaamse overheid. Het lag hierbij 

voor de hand in eerste instantie bij onze Noorderburen te rade te gaan. 

Nederland is een prioritair spiegelland voor Vlaanderen. Het periodieke 

contact tussen de Secretarissen-generaal van de Vlaamse administratie met 

hun collega's Secretarissen-generaal binnen de Nederlandse Rijksdienst 

geeft aan dat er een sterke bereidheid tot leren is aan beide zijden van de 

grens. Bovendien is Nederland een belangrijke handelspartner voor 

Vlaanderen en zijn er op staatskundig vlak diverse parallellen te trekken 

tussen de Nederlandse en de Vlaamse overheid. 

Voor een uitgebreide analyse van de wijze waarop de Nederlandse overheid 

het efficiëntievraagstuk in het verleden heeft benaderd en het ook vandaag 

nog aanpakt, verwijzen we graag naar het onderzoeksrapport 'De efficiënte 

Overheid geanalyseerd: Naar een kleinere en betere Nederlandse overheid' 

(Luts et al., 2009), dat onder dit project werd opgemaakt. Hier beperken 

we ons tot het synthetiseren van de Nederlandse case.  

In een eerste paragraaf schetsen we in een kort beschrijf de Nederlandse 

overheid. Hierbij bieden we zicht op de omvang van de overheid, van de 
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uitdagingen waarvoor ze staat en van de doelstellingen die ze zichzelf heeft 

gesteld.  

In een tweede paragraaf bespreken we de hervormingsgeschiedenis die de 

Nederlandse overheid heeft doorgemaakt. De efficiëntieprogramma's van 

vandaag kunnen immers pas ten volle geïnterpreteerd en beoordeeld 

worden in het licht van wat er in het verleden reeds aan verandering of 

pogingen daartoe ondernomen werd.  

In een derde paragraaf besteden we uitvoerig aandacht aan het 

hervormingsproject dat momenteel loopt binnen de Rijksdienst. Het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst is het stokpaardje van het huidige 

Nederlandse kabinet (Balkenende IV 2007-2011) en heeft als uitdaging in 

een tijdspanne van vier jaar tot een kleinere en betere overheid te komen.  

In een vierde paragraaf geven we tot slot een overzicht van de conclusies 

die aan de studie van de Nederlandse case kunnen verbonden worden. 
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>  2.1. Nederlandse overheid 

Nederland, een constitutionele monarchie bestaande uit 12 provincies en 

443 gemeenten, telt anno 2008 ongeveer 16,5 miljoen inwoners. Ook 

Nederland kende aanvankelijk een probleem met het in kaart brengen van 

de precieze personeelssterkte van de overheid en haar onderdelen. Zoals we 

in de derde paragraaf van dit hoofdstuk zullen beschrijven, werd pas bij 

aanvang van het herstructureringsprogramma 'Vernieuwing Rijksdienst' echt 

werk gemaakt van een eenduidige telmethode om het aantal ambtenaren 

binnen het Rijk te bepalen. 

Het Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare Sector, onder het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, geeft in haar jaarverslagen 

'Kerngegevens overheidspersoneel' de evolutie van de omvang van de 

Nederlandse overheid weer. Het laatste jaarrapport (gepubliceerd in 2007) 

maakt melding van 956.459 werknemers, oftewel 812.810 VTE's 

(Kenniscentrum Arbeidszaken Openbare Sector van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007). 

Als we de personeelsgegevens met betrekking tot het aantal ambtenaren in 

een breder tijdskader plaatsen, valt een groei met ongeveer 60.000 VTE's 

op te tekenen sinds 2000. Hierbij moet wel vermeld worden dat 2003 en 

2004 gekenmerkt worden door een daling van het aantal ambtenaren. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie die de omvang van 

de Nederlandse overheid de laatste jaren heeft gekend (zie tabel 4). 

 

Tabel 4: Personeelssterkte Nederlandse overheid (1999-2006) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

749.962 765.471 797.492 827.847 833.992 819.785 807.004 812.810 

 

Onderstaande figuur geeft visueel aan dat er een licht stijgende lijn is op 

het vlak van ambtenarentotalen (zie figuur 2). 
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Figuur 2: Evolutie personeelssterkte Nederlandse overheid (1999-2006) 
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We kunnen ook een nauwere onderverdeling maken. De nota 'De Verkokering 

Voorbij', die als startpunt van het Programma Vernieuwing Rijksdienst werd 

genomen, maakte op basis van data van het Ministerie van Financiën een 

benaderingsoefening per overheidsonderdeel (College van Secretarissen-

generaal, 2007). Dit rapport onderscheidt zeven onderdelen binnen de 

Nederlandse overheid. 

Ten eerste is er de Rijksdienst, dat de kern van het gecentraliseerde 

overheidsbeleid uitmaakt en bestaat uit kerndepartementen en 

agentschappen. De nota spreekt bij een laatste telling begin 2007 van 

ongeveer 120.000 VTE's binnen het Rijk.  

Ten tweede zijn er de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's), die de 

beleidsuitvoering voor hun rekening nemen. Het gaat om organisaties die 

overheidstaken uitvoeren, maar de jure geen onderdeel uitmaken van een 

ministerie en ook niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan een minister. Bij 

deze ZBO's zijn ongeveer 50.000 VTE's tewerkgesteld.  
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Ten derde is er de Rechterlijke macht. Een sommatie van de zittende 

magistratuur (ZM) en het openbaar ministerie (OM) komt uit op ongeveer 

3.000 VTE's. 

Ten vierde zijn er de politiediensten. Deze overheidscomponent heeft een 

50.000-tal VTE's in dienst.  

Ten vijfde is er de categorie van Defensie en de krijgsmacht, die omwille 

van hun specifieke aard en taak afzonderlijk van het Rijk worden gezien. Zij 

zijn samen goed voor 70.000 VTE's.  

Ten zesde wordt ook het onderwijs in deze oefening betrokken. Hier zijn 

ongeveer 375.000 VTE's werkzaam.  

Ten zevende hebben we dan nog de lokale besturen, bestaande uit de 

gemeenten, de provincies en de Waterschappen. Samengeteld zijn deze nog 

goed voor een additionele 200.000 VTE's. Alles samen komen we na 

sommatie tot een Nederlandse overheid bestaande uit ongeveer 868.000 

VTE's. 

We richten ons verder vooral op de Rijksdienst. De Rijksdienst -ook wel 

naar verwezen als het Rijk- is immers het overheidsonderdeel dat het 

voorwerp uitmaakt van het Programma Vernieuwing Rijksdienst, waarvan 

verder in dit hoofdstuk sprake is. In het kader van dit hervormingsproject 

werden de ambtenaren binnen de Rijksdienst onderverdeeld op basis van de 

aard van hun werk (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, 2008). Op die manier trachtten de initiatiefnemers van 

het Programma Vernieuwing Rijksdienst een onderbouwde en 

gedifferentieerde taakstelling ten aanzien van het overheidsonderdeel 

Rijksdienst op te stellen. Het gevolg daarvan was een nieuwe opdeling van 

de Rijksdienst volgens Beleid, Inspectie, Ondersteuning en Uitvoering. 

Ten eerste zijn er de beleidsambtenaren, die een taak hebben binnen 

Beleid, Kennis of Advies. Ten tweede zijn er de toezichtsambtenaren, die 

worden ingeschakeld voor Toezicht en Inspectie. Zij dienen de naleving te 

verhogen van wetten en regels, die als pijlers van een rechtstaat 

geboekstaafd staan. Ten derde zijn er de ondersteuningsambtenaren, die 

onder Staf en Ondersteuning vallen. Hieronder vallen onder andere de 

klassieke stafafdelingen -personeel, organisatie, informatie, financiën, 
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facilitaire dienst- maar ook de beleidsmatige stafeenheden -voorlichting, 

communicatie, wetgeving, accountancy. Tot slot zijn er ten vierde de 

uitvoeringsambtenaren, die de beleidsuitvoering voor hun rekening nemen. 

Zowel een heel Ministerie, als een agentschap of een ZBO kan onder een van 

de categorieën onderverdeeld worden. 

De Uitvoeringscategorie is veruit de grootste van de vier binnen het Rijk. 

Grote organisaties zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen, de 

Arbeidsinspectie, de dienst Rijkswaterstaat en ook de Belastingsdienst 

maken -voor een groot deel- dat de Uitvoering zo groot in omvang is binnen 

het Rijk. Onderstaande tabel wijst uit dat in 2007 88.272 ambtenaren (van 

de 114.849), ofwel meer dan 3/4e van het Rijk, werkzaam waren onder de 

noemer van Uitvoering (zie tabel 5). Dit aantal is de laatste jaren overigens 

verder gestegen ten gevolge van de hoge prioriteit die er aan thema's als 

belastingen en veiligheid gegeven wordt in de Nederlandse politiek. 

Bovendien kampen deze diensten de laatste jaren niet zelden met interne 

problemen, personeelstekorten en financiële krapte. 
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Tabel 5: Evolutie verdeling Rijksdienst volgens taak (2004-2007) 

Aard 2004 2005 2006 2007 

Beleid, Kennis 

en Advies 
12.814 12.038 12.435 12.157 

Toezicht en 

Inspectie 
6.992 6.226 6.707 6.707 

Ondersteuning 7.643 7.397 7.565 7.713 

Uitvoering 83.898 82.771 85.381 88.272 

Totaal 111.347 108.431 112.088 114.849  

 

Verdeeld over de verschillende sectoren, ziet de verdeling er als volgt uit 

(zie tabel 6). Vooral de ministeries Justitie en Financiën-belastingen 

hebben een groot personeelsbestand. Beide zijn goed voor ruim 30.000 

VTE's. Bovendien zien we dat de groei van de Rijksdienst de laatste 4 jaar in 

grote mate een gevolg is van personeelsverhoging bij Justitie. Meer dan de 

helft van de groei tussen 2004 en 2007 zit in de toename van personeel bij 

dit ministerie. 

 

 

Tabel 6: Evolutie verdeling Rijksdienst volgens ministerie (2004-2007) 

ministeries 2004 2005 2006 2007 

Algemene Zaken 408 440 445 442 

Buitenlandse 

Zaken 
3.180 3.081 3.101 3.137 
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Binnenlandse 

Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

2.736 2.862 3.208 3.383 

Economische 

Zaken 
3.412 3.253 3.549 3.600 

Financiën -

belastingen 
29.048 28.407 29.713 30.960 

FIN -departement 1.697 1.678 1.691 1.608 

Hoge Colleges van 

Staat 
1.564 1.572 1.553 1.560 

Justitie 28.812 28.791 29.758 30.960 

Rechtspraak 7.149 7.028 7.025 7.095 

Landbouw, Natuur 

en 

Voedselkwaliteit 

6.964 6.716 7.051 6.919 

Onderwijs, 

Cultuur en 

Wetenschap 

3.065 2.752 2.819 2.758 

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 
3.012 2.926 2.938 2.750 

Rijkswaterstaat 9.620 8.655 8.792 9.011 

Verkeer en 

Waterstaat 
3.005 2.917 3.051 3.062 

Ruimte, Milieu, 

Wonen, Wijken en 

Integratie 

3.834 3.591 3.640 3.717 
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Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 
3.840 3.761 3.753 3.888 

Totaal 111.347 108.431 112.088 114.849 

 

Alles bijeengenomen, valt op dat de personeelsomvang binnen de 

Nederlandse overheid op het eerste zicht blijft stijgen. En dat ondanks de 

efficiëntieslagen die zo goed als elk kabinet de laatste decennia heeft 

proberen door te voeren. De Rijksdienst, als kernonderdeel van de 

Nederlandse overheid, vormt op deze trend geen uitzondering. Daarenboven 

heerst er bij onze Noorderburen een algemeen gevoel dat er te veel 

ambtenaren zijn. Dit zorgde ervoor dat zowel binnen de politiek, als binnen 

de ambtenarij, als bij de burger was er een gevoel dat een nieuwe 

afslankingsronde binnen de Rijksdienst mogelijk en misschien zelfs nodig 

was.  

De legitimiteit voor een dergelijke herstructurering werd verder versterkt in 

aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen eind 2006. De leidende 

politieke partijen deden in hun respectievelijke partijprogramma's aan 

opbod als het aankwam op besparing en afslanking van de Nederlandse 

overheid. De ChristenUnie sprak in haar programma van een 

bezuinigingsmogelijkheid van 500 miljoen euro, waar de PvdA de lat met 1 

miljard euro nog wat hoger legde. Het CDA van uittredend Minister-

president Jan-Peter Balkenende spande echter de kroon met een 

vooropgesteld besparingsbedrag van 1,25 miljard (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2007a; College van 

Secretarissen-generaal, 2007). 

Met de herverkiezing van Minister-president Balkenende (CDA), in een 

coalitie van de CDA met de PvdA en de ChristenUnie, kwam er dan ook een 

groot efficiëntieprogramma. Om dit programma, het 'Programma 

Vernieuwing Rijksdienst', goed te kunnen inschatten, mag niet 

voorbijgegaan worden aan de hervormingsgeschiedenis die Nederland heeft 

doorgemaakt de laatste decennia. In de volgende paragraaf volgt een kort 

overzicht. 
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>  2.2. Hervormingsgeschiedenis Nederlandse overheid 

Nederland heeft de laatste decennia wel meerdere programma's gehad die 

tot doel hadden de werking van het overheidsapparaat naar een hoger 

niveau te tillen. Meestal gingen deze overheidsbrede programma's gepaard 

met een bezuinigingsdoelstelling ten aanzien van het ambtelijk apparaat. 

De efficiëntieprogramma's waren echter geen onverdeeld succes. De 

gedeeltelijke mislukking van enkele van de initiatieven uit het korte 

verleden speelt zeker mee in het opstarten van een nieuwe 

hervormingsronde onder het kabinet Balkenende IV. Zo leefde na het 

onafgewerkte 'Programma Andere Overheid' het gevoel dat er moest 

doorgegaan worden op het pad van verandering, zij het met een nieuw 

inhoudelijk plan.  

Nederlands Professor Emeritus in de Bestuurskunde, Arthur Ringeling, 

beschreef in een onlangs verschenen artikel nog dat de 

bezuinigingsdoelstelling van Balkenende IV niet nieuw is (Ringeling, 2008). 

Zo start hij zijn overzicht bij de Commissie-Van Veen die reeds in 1971 het 

efficiëntieprobleem binnen de overheid centraal stelde. De versterking van 

coördinatiemechanismen op het niveau van het kabinet en tussen 

departementen werd daarbij als belangrijkste werkpunt geformuleerd. Van 

een vermindering van het aantal ambtenaren was hier nog geen sprake.  

In 1982 trad het kabinet Lubbers I aan. Onder de doorgevoerde 'Grote 

Operaties' was ook de zogenaamde tweeprocentsoperatie. De ambtelijke 

dienst -meer bepaald de Rijksdienst- kreeg een taakstelling van 2% per jaar 

opgelegd. Ringeling merkt op dat deze vooropgestelde reductie de facto 

groter is dan diegene die door Balkenende momenteel in het 'Programma 

Vernieuwing Rijksdienst' wordt voorzien. 

Lubbers zou echter niet volledig slagen in zijn opzet. Meer nog, minder 

dan de helft van de taakstelling zou ook effectief doorgevoerd worden. 

Ringeling schrijft deze mislukking voor een groot deel toe aan de gebrekkige 

definiëring van wat een Rijksambtenaar was. Door het openlaten van te veel 

achterpoortjes bleef de afslanking in de praktijk erg beperkt. Enkele 

onderzoekers menen zelfs dat de reductie van het aantal ambtenaren 

gedurende de jaren '80 bijna integraal te verklaren is door het vervangen 

van ambtenaren door externen. Een les die de Programma-Secretaris-

generaal achter het Programma Vernieuwing Rijksdienst, Roel Bekker, ter 
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harte heeft genomen, zoals zal blijken uit de beschrijving van het 

Programma. 

Anno 1991 werd in de zogenaamde Tussenbalans het objectief opgeworpen 

7.000 ambtenaren in mindering te brengen. Net zoals bij de 

efficiencyoperaties van Lubbers, was ook hier de primaire overweging 

achter het programma van financiële aard. De 'fiscal crisis' noopte de 

regeringsleiders tot het zoeken van aanvullende besparingsmogelijkheden. 

Ringeling spreekt van een 'platte bezuiniging over de departementen heen', 

zonder veel visie over wat nu juist efficiënter zou moeten (Ringeling, 2008). 

Midden jaren '90 kwam dan de gedachte op dat het probleem van de 

omvang van de Rijksorganisaties opgevangen zou kunnen worden door de 

afsplitsing van de uitvoerende delen. In deze periode kregen de 

kerndepartementen, de zelfstandige bestuursorganen en de agentschappen 

vorm. De Commissie-Wiegel gaf de idee vorm van het overbrengen van 

taken en ambtenaren van de departementen naar de zelfstandige 

bestuursorganen. Mooi meegenomen was natuurlijk dat de personeelsleden 

zo veranderden van loonlijst, wat de statistieken mooier deed ogen. 

In 1993 kwamen de Secretarissen-generaal -de leidend ambtenaren binnen 

de administratie- met een rapport, getiteld 'Organisatie en Werkwijze van 

de Rijksdienst' naar buiten. Ook hierin werd het thema van de omvang van 

het ambtelijk apparaat aangekaart. Maar meer dan het oprichten van enkele 

agentschappen zonder veel budgettaire en personele consequenties, bracht 

dit volgens Ringeling niet voort (Ringeling, 2008).  

De jaren '90 waren voor Nederland jaren van economische welvaart, de 

budgettaire druk verminderde sterk, wat ook de roep om minder 

ambtenaren deed afnemen. De inhuur van externen nam wel 

schoorvoetend toe, een evolutie waartegen anno 2008 door enkele politieke 

partijen overigens sterk wordt geprotesteerd. 

In 2001 zette Minister-president Balkenende in zijn eerste kabinetsperiode 

hoog in door een kwart minder ambtenaren voorop te stellen. Balkenende I 

hield het echter niet lang uit, waardoor ook dit plan een snelle dood stierf.  

Balkenende II rakelde de idee echter terug op, zij het in een verlichte 

versie. Het ambtenarenapparaat moest een reductie ondergaan van een 
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kleine 20%, maar ook van die voornemens kwam weinig in huis. Het 

'Programma Andere Overheid' moest ten strijde trekken tegen de 

verkokering van het beleid (zowel horizontaal, als verticaal), trok geld uit 

voor een groot aantal nieuwe ICT-projecten die de slagkracht van de 

overheid moesten vergroten en wilde een vermindering van de bureaucratie 

in de hand werken.  

Een ambtenarenreductie kwam in het 'Programma Andere Overheid' met niet 

zoveel woorden aan bod. Er werd hoofdzakelijk ingezet op een besparing in 

financiële middelen. Maar ook dit Programma werd niet afgewerkt. 

Tekenend voor de mislukking van het Programma is het feit dat er van de 

inhoud van de 'Andere Overheid' zo goed als geen formele bronnen meer 

terug te vinden zijn, aangezien zelfs de websites in allerijl gesloten werden 

(Ringeling, 2008).  

Minister-president Balkenende zette in zijn vierde kabinet (2007-2011) 

echter een nieuw programma op, meer bepaald het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst. 
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>  2.3. Programma Vernieuwing Rijksdienst 

Het Programma Vernieuwing Rijksdienst heeft naast de doelstelling om het 

ambtelijk apparaat te verkleinen, ook de ambitie om de Nederlandse 

Rijksdienst te verbeteren. De slagzin achter het Programma luidt dan ook: 

'Naar een kleinere en betere overheid' (Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, 2007b). In deze paragraaf schetsen we in het kort 

hoe het programma tot stand kwam. Vervolgens raken we ook even aan de 

inhoud, door de belangrijkste doelstellingen te overlopen. 

>  2.3.1. Voorafgaand 

Na een conflict tussen Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita 

Verdonk (toenmalig VVD'er) en partijgenote Ayaan Hirsi Ali, zegde 

coalitiepartner D66 het vertrouwen in de regering Balkenende III op en 

moest Nederland vervroegd naar de stembus. Het ambtenarenvraagstuk 

werd een belangrijk thema in de aanloop naar de Tweede 

Kamerverkiezingen. De leidende politieke partijen leken het er over eens 

dat er te veel personeelsleden binnen de Rijksoverheid werkten, de 

enige vraag was nog hoeveel ambtenaren moesten verdwijnen. De 

verschillende partijprogramma's stonden vol met hoogoplopende 

besparingen en te reduceren ambtenarenaantallen.  

Het idee van een hervorming van de Nederlandse Rijksdienst stond al langer 

op het programma. Na het stranden van het 'Programma Andere Overheid' 

bestond het gevoel dat er aan iets begonnen was, wat nog afwerking nodig 

had. Bovendien speelde het niet in geringe mate mee om tot een 

afslankingsronde binnen de overheid over te gaan, dat er nog budgettaire 

ruimte diende gecreëerd te worden om de begroting rond te krijgen. 

Aan de vooravond van de coalitievorming vroeg informateur Herman Wijffels 

(CDA) aan de leidend ambtenaren van de Nederlandse Rijksdienst, de 

Secretarissen-generaal (SG's), om een insteek te doen in de discussie 

omtrent de hervorming van de Nederlandse overheid met het oog op een 

verhoging van de efficiëntie en effectiviteit. Het idee hierachter was dat 

een programma met afslankingsdoelstellingen onafwendbaar was geworden, 

en dat de SG's op deze manier zelf mee invulling konden geven aan het 

Programma.  



 

� 40 � 

Enerzijds verhoogde deze aanpak de legitimiteit van het Programma, 

aangezien de ambtenaren het initiatief leken te nemen. Anderzijds zag het 

kabinet zich op deze manier ontdaan van de taak om te moeten bepalen hoe 

en waar er zou moeten bespaard worden. Menig analist en onderzoeker 

noemt het daarom een meesterzet van de SG's en tegelijkertijd een 

godsgeschenk voor de coalitiepartners (Ringeling, 2008). 

Half januari 2007 kwamen de SG's met een gezamenlijke nota naar buiten, 

die aan de coalitiepartners werd gepresenteerd. 'De Verkokering Voorbij' 

tekende op gedetailleerde wijze de krijtlijnen uit voor een vernieuwde 

rijksdienst. Het Rijk moest kleiner worden, flexibeler zijn, meer kwaliteit 

bieden, 'ontkokeren' en vooral efficiënter werken. De initiatiefnemers 

becijferden dat er een besparing van 750 miljoen euro mogelijk was. In 

personele aantallen zou dit overeenkomen met een reductie van 15.000 

ambtenaren. Het efficiëntieprogramma ging over de Rijksdienst en de 

ZBO's. 

In september 2007 kwam de regering dan met de 'Nota Vernieuwing 

Rijksdienst', die in belangrijke mate voortborduurt op de inhoud van de SG-

nota. Het plan heeft tot doel de Rijksdienst efficiënter te maken. De Nota 

beschrijft in detail hoe de initiatiefnemers dit doel willen bereiken. 

>  2.3.2. Inhoud programma 

De 'Nota Vernieuwing Rijksdienst' vormt de blauwdruk van het 

efficiëntieprogramma binnen de Rijksdienst. Deze 70 pagina's tellende nota 

beschrijft het 'wat' en het 'hoe' van het hervormingsprogramma. Aan de 

waaromvraag -de probleemanalyse- worden echter niet veel woorden 

besteed (Ringeling, 2008). Verder dan een obligate reeks ontwikkelingen als 

legitimatie voor het ontwerpen van de nota zoals klimaatveranderingen, 

terreurdreigingen, verschuivingen in internationale machtsverhoudingen, 

een nieuwe fase voor Europa, ICT-ontwikkelingen en wantrouwen tegen de 

traditionele instituten komt men niet.  

Aan het slot van deze niet onderbouwde reeks concludeert de nota met: 

“Het vertrouwen van burgers in de overheid, dat tot enkele jaren geleden 

zeker in Nederland altijd relatief groot was, staat dan ook onder druk. Om 

deze ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden is onder andere een andere 

wijze van het optreden van de overheid nodig. Er is behoefte aan een 
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nieuwe stijl van leiding geven, aan nieuwe vormen van communicatie 

tussen overheid en samenleving.” 

De diagnose mag dan wel vaag blijven, een behandeling wordt in de nota 

uitvoerig beschreven. Enerzijds worden er een reeks boven- en 

interdepartementale plannen geïnitieerd die de samenwerking moeten 

bevorderen en de (horizontale) verkokering moeten tegengaan. Anderzijds 

wordt aan elk departement een procentuele besparing opgelegd, in de 

vorm van een taakstelling.  

De totale besparing werd door het kabinet teruggebracht tot 630 miljoen 

euro, ofwel 12.800 ambtenaren (komende van 750 miljoen euro en 15.000 

ambtenaren in de SG-nota). Op politiek niveau werd immers beslist om de 

veiligheidskolom extra te sparen. De verdeling van deze bezuiniging 

verloopt volgens de vierdeling die hoger geschetst werd (Beleid - 

Ondersteuning - Uitvoering - Inspectie).  

Een zogenaamde foto van de Rijksdienst, met daarin de bezetting op 1 

januari 2007 volgens de onderverdeling Inspectie, Beleid, Ondersteuning en 

Uitvoering werd daarbij als uitgangspunt genomen. Zowel de ministeries, als 

de agentschappen, als de uitvoeringsorganisaties worden er in betrokken. 

Dit was het nulpunt, ten opzichte waarvan de taakstelling moet 

plaatsgrijpen. Beleid kreeg een taakstelling van 20%, alsook de Inspectie. 

Zij moeten tegen 2011 hun kosten en personeel met een vijfde reduceren.  

Ondersteuning kent een gedifferentieerde taakstelling afhankelijk van de 

positie van de organisatie in de benchmarkoefening Bedrijfsvoering. Het 

beste departement moet 'maar' 20% minder overhead wegwerken, 

tegenover 30% voor de slechtst presterende departementen.  

Uitvoering tot slot wordt in verhouding gespaard en krijgt een taakstelling 

van 5 à 10% (afhankelijk van de organisatie) te verwerken. De Uitvoering -

met zoals hoger beschreven onder andere de Belastingsdienst, het 

gevangeniswezen en andere grote uitvoeringsorganisaties- raakt direct aan 

de dienstverlening aan de burger en bepaalt in grote mate de 

tevredenheid over de overheid. In Nederland werd de duidelijke voorkeur 

uitgesproken om hier zo weinig mogelijk aan te raken. 
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Het programma komt onder leiding van een tijdelijk gecreëerde 

Programma-Secretaris-generaal onder de politieke verantwoordelijkheid 

van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Guusje 

ter Horst. De functie van Programma-Secretaris-generaal valt Roel Bekker te 

beurt, die binnen het College Secretarissen-generaal mee schreef aan de 

voorbereidende nota 'De Verkokering Voorbij'. De ambitie van het kabinet 

Balkenende IV betreffende de hervorming van de Rijksdienst weerspiegelt 

zich in de upgrade die de ambtelijke leiding heeft gekregen ten aanzien van 

het 'Programma Andere Overheid', waar de trekkersrol aan een Programma-

Directeur-generaal werd toevertrouwd.  

Via productiviteitsverhogende initiatieven, nieuwe samenwerkingsverbanden 

en het schrappen van functies (niet van werknemers) moet het Programma 

Vernieuwing Rijksdienst tot een kleinere, een efficiëntere, een 

flexibelere en bovenal betere overheid leiden. Hoe deze doelstelling 

geëvalueerd kan worden aan het eind van de rit is vooralsnog niet helemaal 

duidelijk. Er is wel een monitorproject opgestart waarbij een team van 

onderzoekers de voortgang van de taakstelling moet nagaan. De Universiteit 

van Leiden (met Universitair Hoofddocent Dr. Van der Meer en Universitair 

Docent Dr. Steen) speelt hierin een belangrijke rol. 

Bovendien is een andere groep van experten, onder leiding van Mark van 

Twist kortelings gestart met het opmaken van een ontwerp van de 

'Rijksdienst van de toekomst'. Deze visievorming, onderliggend aan het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst, kan achteraf gebruikt worden bij het 

evalueren van het Programma. Directe betrokkenen en waarnemers delen 

de mening dat er uiteindelijk toch in belangrijke mate op de cijfermatige 

realisaties zal gelet worden. Of er werkelijk 630 miljoen bespaard is en of 

er 12.800 ambtenaren minder in dienst zijn, zullen daarbij de hoofdvragen 

zijn. 
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>  2.4. Conclusies 

Het Programma Vernieuwing Rijksdienst is gestart in 2007, bij aantrede van 

Balkenende IV. Tegen 2011 moet het een kleinere en betere Rijksdienst 

teweeg gebracht hebben. De mate waarin deze operatie zal slagen, is 

vandaag reeds moeilijk in te schatten. 

Personeelsexperten, onderzoekers en betrokkenen zien geen grote 

problemen bij het bereiken van de cijfermatige doelstellingen. Het kabinet 

staat achter het Programma, de ambtenaren trekken het Programma en ook 

de vakbonden schaarden zich zonder veel verzet achter de 

hervormingsplannen. De initiatiefnemers hebben dan ook herhaaldelijk hun 

voornemen uitgesproken om de afslanking te voltrekken zonder gedwongen 

ontslagen. 

De vergrijzing binnen de ambtenarij, de krapte op de arbeidsmarkt en het 

grote natuurlijke verloop bij de overheid (gemiddeld 7.500 werknemers per 

jaar) zouden er in hun ogen voor moeten zorgen dat de taakstelling zonder 

gedwongen vertrek kan gerealiseerd worden. 'Van baan naar baan', luidt 

het. Wiens functie komt te vervallen, wordt geholpen naar een nieuwe 

functie over te stappen. Idealiter binnen de overheid, maar indien nodig ook 

daarbuiten. Voor deze begeleiding werd 120 miljoen euro uitgetrokken in de 

vorm van aangepast sociaal-flankerend beleid. Bovendien werd ook een 

Mobiliteitsraad in het leven geroepen, die als taak heeft de link te leggen 

tussen vrijgekomen ambtenaren en vacante banen. 

Of het Programma ook tot de gewenste verhoogde kwaliteit, verbeterde 

dienstverlening en ontkokering zal leiden, is echter moeilijker in te 

schatten. Momenteel lopen er zoals hoger aangegeven enkele initiatieven 

tot het formuleren van de toekomstige overheid en ambtenaar. Deze 

oefeningen kunnen bijdragen tot het kwalitatief evalueren van het 

Programma. Dergelijke spiegelingen zijn alvast accurater dan bijvoorbeeld 

een tevredenheidsindex. Niet alleen heeft de Nederlandse overheid de dag 

van vandaag reeds een degelijk niveau (tevredenheid van 7 op 10) bereikt, 

de tevredenheid is ook voor een groot deel afhankelijk van externe 

factoren, zoals de economische toestand of crisissituaties. 

Met het Programma Vernieuwing Rijksdienst heeft de Nederlandse overheid 

een ambitieus hervormingsplan gelanceerd. Er zijn bovendien enkele 
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interessante praktijken en lessen uit de Nederlandse case te halen met 

het oog op het efficiëntiedebat in de Vlaamse overheid. Er zijn duidelijk 

een aantal parallellen te trekken tussen beide landen op het vlak van de 

richting die het efficiëntiedebat uitgaat. Zo is men er in de Nederlandse 

overheid van overtuigd dat er moet blijven ingezet worden op 

dienstverlening. Wat ook als gemeengoed in het efficiëntiedebat kan 

bestempeld worden, is de roep tot het overplaatsen van personeel naar het 

decentrale niveau. Desalniettemin moet voor ogen gehouden worden dat de 

Nederlandse overheid niet gelijkgesteld kan worden met de Vlaamse 

overheid. 

Interessant om zien is vooral hoe de Nederlandse overheid er resoluut voor 

gekozen heeft meer en nieuw beleid te creëren, door tegelijkertijd op 

bepaalde domeinen en in bepaalde taken gas terug te nemen. Hoofdstuk 

vier tracht de vertaalslag te maken van interessante en succesvolle 

onderdelen van het Programma Vernieuwing Rijksdienst naar concrete 

aanbevelingen voor de Vlaamse overheid. 
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3. Verenigd Koninkrijk: ‘Releasing resources to 
the front line’  

Als tweede casestudie van dit project is gekozen voor het Verenigd 

Koninkrijk. Waar Nederland een belangrijke case vormt omwille van de 

gelijkvormigheid in de organisatie en bestuurstructuren, werd het Verenigd 

Koninkrijk geselecteerd omwille van de rijkdom aan historische en actuele 

efficiëntiehervormingen binnen de overheid. Dit hoofdstuk presenteert in 

synthese de resultaten van de casestudie van het Verenigd Koninkrijk. Het 

bespreekt het centrale Britse efficiëntieprogramma, the Gershon Efficiency 

Programme. Een uitgebreide behandeling ervan vindt u in het 

onderzoeksrapport ‘De Efficiënte Overheid geanalyseerd: casestudie 

Verenigd Koninkrijk’ (Delbeke et al., 2008c). 

Dit hoofdstuk omvat vier paragrafen. De eerste paragraaf schetst in het kort 

de overheid en publieke sector in het Verenigd Koninkrijk. De tweede 

paragraaf geeft een overzicht van de verschillende 

(efficiëntie)hervormingen binnen de publieke sector gedurende de 

afgelopen decennia. In de derde paragraaf bekijken we het Gershon 

Efficiency Programme van naderbij. Onder meer de aanloop, 

doelstellingen, aansturing, implementatie en resultaten van het programma 

komen daarbij aan bod. In een vierde paragraaf formuleren we een aantal 

conclusies ten aanzien van het Programma. 
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>  3.1. Britse overheid 

The United Kingdom of Great Brittain and Northern Ireland, de unie van de 

constituerende landen Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales, telt 

momenteel bij benadering 60.975.000 inwoners (ONS, 2008). De 

constitutionele monarchie, met Koningin Elisabeth II aan het hoofd, behoort 

op dit ogenblik tot de top tien van de grootste economieën ter wereld.  

De Britse overheid is een unitaire overheid, met een partijpolitiek en 

verkiezingssysteem dat gebaseerd is op een meerderheidsstelsel. De 

publieke sector vormt het geheel van de algemene overheid en de publieke 

bedrijven. De algemene overheid valt uiteen in de centrale overheid –

bestaande uit de departementen, de agentschappen en de niet-

departementale publieke bedrijven (NDPB’s), en de lokale overheden. Met 

de term Civil Service wordt de ambtenarij aangeduid die werkzaam is in de 

kernadministratie van de centrale overheid.  

Momenteel telt de publieke sector in het Verenigd Koninkrijk 5.758.000 

medewerkers: 51% van deze medewerkers werkt binnen een lokale 

overheid en 43% werkt binnen de centrale overheid, waarvan 9% als civil 

servant. 6% Van het personeel uit de publieke sector werkt in een van de 

publieke bedrijven. 

Wanneer we kijken naar de recente evolutie van de personeelsaantallen 

(periode 1990-2007), dan kunnen we de volgende vaststellingen doen (zie 

ook Public Sector Employment 2006 (ONS)). Tussen het begin van de jaren 

negentig tot en met 2006 vormde het civil service personeelsbestand 10% 

van het public sector personeelsbestand. De evolutie van de 

personeelssterkte binnen de Civil Service en de publieke sector worden 

tijdens deze periode gekenmerkt door gelijkaardige trends. In elk van de 

sectoren van de publieke sector daalde het aantal ambtenaren tussen begin 

en midden de jaren negentig (zie figuur 3). Tussen 1990 en 1998 daalde de 

tewerkstelling in de lokale overheden met 11,7%, in de centrale overheid 

met 9,7% en in de publieke bedrijven met 40,1%. In de hierop volgende 

periode, tussen 1998 en 2005, steeg de omvang van de verschillende 

publieke sectoren echter opnieuw. De lokale overheid kende over deze 

periode een toename van 21,3 %, de centrale overheid steeg met 7,9% en de 

publieke groeiden met 7,3%. De lokale overheden groeiden ook nadien 
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verder (na 2006), terwijl het aantal medewerkers in de centrale overheid en 

de publieke bedrijven sindsdien begon af te nemen.  

 

Figuur 3: Evolutie personeelssterkte Verenigd Koninkrijk (1991-2005) 
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In 2007-2008 bedroegen de totale uitgaven van de publieke sector 39.1% 

van het Gross Domestic Product (GDP) (HM Treasury, 2008). Wanneer we 

kijken naar de spreiding van de totale uitgaven over de verschillende grote 

beleidsdomeinen in datzelfde jaar, dan zien we dat het merendeel werd 

besteed aan Social Protection (34%), en met Health (18%) en Education 

(14%) als tweede en derde (zie figuur 4). 
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Figuur 4: Overheidsuitgaven per domein als percent van het GDP (2008) 
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In de groep van beleidsdomeinen met gemiddeld grote uitgaven vinden we 

General Public Services (9%; omvat public and common services; 

international services en public sector debt interest), Economic affairs (7%; 

omvat enterprise and economic development; science and technology; 

employment policies; agriculture, fisheries and forestry; en transport), 

Defence (6%) en Public order and safety (6%). De beleidsdomeinen met in 

verhouding de kleinste uitgaven zijn Recreation, culture and religion en 

Environment protection: beide waren in 2007-2008 goed voor (elk) 2% van 

de totale uitgaven aan diensten. 
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>  3.2. Publieke sectorhervormingen Verenigd Koninkrijk 

Na de schets van een aantal aspecten van de politieke en administratieve 

context in de vorige paragraaf, vervolgt dit deel met een korte schets van 

de historische context. De volgende paragrafen geven een overzicht van 

de belangrijkste publieke sector (efficiëntie)hervormingen in het Verenigd 

Koninkrijk gedurende de voorbije drie decennia. 

In 1979 komen in het Verenigd Koninkrijk de conservatieven aan de macht 

onder leiding van Margaret Thatcher. De intrede van de conservatieve 

Thatcherregeringen zou een breuk betekenen in het beleid ten aanzien van 

de publieke sector. In de eerste plaats kwam er definitief een einde aan de 

naoorlogse periode van de Keynesiaanse welvaartstaat (1945-1977). Het 

economisch liberalisme werd opnieuw de belangrijke onderliggende 

ideologische leidraad bij het ontwikkelen van beleidsvisies. In het kader van 

de besparingen, nodig gezien de beschouwing van de toenmalige 

economische situatie vanuit het perspectief van het economisch liberalisme, 

zou er moeten gesnoeid worden in de (uitgaven van) de publieke sector. In 

de tweede plaats beschikten de Thatcherregeringen veel meer dan hun 

voorgangers over een uitgesproken eigen beleidsvisie, met het gevolg dat ze 

de administratie niet nodig achten/hadden voor advies (Fry, 2000). De 

toenmalige regeringen ervoeren de administratie veeleer als een blok aan 

het been of een concurrerende kracht, dan als een ondersteuning bij het 

realiseren van het beleid.  

Kenmerkend voor de publiek sectorhervormingen in de periode 1979-1982 

is dan ook de beleidsfocus op economy and the elimination of waste (Pollitt 

& Bouckaert, 2004: 292-296; Farnam et al., 2005: ch6-1). Het versterken 

van de economie door besparingen stond centraal, onder meer door het 

afslanken van de overheid. In de eerste plaats moesten de kosten van de 

overheid gekwantificeerd en gereduceerd worden. Men moest besparen door 

het inkrimpen van de personeelsbestanden (het verminderen van het aantal 

ambtenaren en initieel bevriezen van de rekrutering) en via mechanismen in 

financieel management. In de tweede plaats moest er ook een 

cultuurverandering komen. De publieke sector moest zich spiegelen aan het 

management in de private sector om de eigen werking te verbeteren. Zo 

moesten de senior civil servants bijvoorbeeld meer managerial gaan werken 

(Fry, 2000).  
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De publieke sectorhervormingen onder de conservatieve regeringen in de 

periode 1982-1987/90 staan in het teken van het verbeteren van het 

management van de overheidsinstanties en het verhogen van de efficiëntie 

ervan (de drie ‘E’s’: Economy, Efficiency, Effectiveness) (Pollitt & 

Bouckaert, 2004; Farnam et al., 2005). De regering betrachtte een kleinere 

en efficiëntere administratie. De private sector bleef hierbij model staan en 

waar mogelijk werd zoveel mogelijk dienstverlening overgeheveld naar de 

private sector. Vanaf midden jaren tachtig vonden dan ook verschillende 

privatiseringen plaats (telecom, gas, luchthavenbeheer, watervoorziening 

en riolering). Tussen 1979 en 1990 werden op deze wijze 800.000 

medewerkers overgeplaatst van de publieke naar de private sector (Pollitt & 

Bouckaert, 2004). Tijdens deze periode werd onder meer ook het Financial 

Management Initiative gelanceerd en werden het National Audit Office en 

de Audit Commission opgericht.  

In de periode 1987/90-1997, voerden de conservatieven een reeks van 

fundamentele herstructureringen door binnen de Britse Civil Service. 

(Pollitt en Bouckaert verwijzen naar het gegeven dat marked-type 

mechanisms op grote schaal worden geïntroduceerd en de 

purchaser/provider split werd opgelegd door de centrale overheid voor het 

leveren van zowat alle lokale diensten. Prestatiemeetsystemen werden 

aangescherpt (het publiceren van national league tables werd een 

mediagebeurtenis) en er werd verder geprivatiseerd (elektriciteit, 

spoorwegen, …) (Pollitt & Bouckaert, 2004). In de jaren negentig, zo stellen 

de auteurs vast, waren de belangrijkste tendensen de sterke nadruk op 

dienstverlening aan de klant en het verder zetten van het vermarkten en 

contracting-out (Pollitt & Bouckaert, 2004). 

In 1997 kwam er een regeringswissel waarbij de conservatieven plaats 

ruimden voor Labour. De Labourregeringen erfden een vrij gezonde 

economische toestand van hun voorgangers, maar verplichtten zich ertoe 

om de zware besparingsplannen van de vorige regeringen tenminste voor 

twee jaar aan te houden (Bouckaert & Pollitt, 2004: 295). Zelf 

introduceerden ze een aantal nieuwe principes en procedures voor de 

planning en controle van uitgaven (zoals het Spending Review framework) 

en wordt er vanaf 2000 bijkomend geïnvesteerd in gezondheidszorg en 

onderwijs (Pollitt & Bouckaert, 2004).  



� 51 � 

Wat de hervorming van de publieke sector betreft, zo stellen Pollitt en 

Bouckaert vast, zetten de Labourregeringen in hoofdzaak het beleid van hun 

voorgangers voort. Zo maakten ze de doorgevoerde privatiseringen (veelal) 

niet ongedaan. Bovendien waren (en zijn tot op heden) in de meeste 

voorstellen van de Labourregeringen de uitgangspunten van de vorige 

regeringen inzake het professionaliseren van de overheid terug te vinden 

(Pollitt & Bouckaert, 2004). Ook het feit dat de stijgende uitgaven in 

bepaalde sectoren samen gaan met een verdere intensivering van centrale 

target setting en prestatiemeting, zou wijzen op het feit dat deze 

regeringen hier de trend volgden die reeds in gang was gezet. Bij het 

hervormen van de administratie legden ze de klemtoon op het afleveren van 

de goederen en diensten naar het model van de privésector (Pollitt & 

Bouckaert, 2004).  

In het kader van haar efficiëntiebeleid heeft Labour sinds 2004 vier 

efficiëntieprogramma’s ontwikkeld. Het Gershon Efficiency Programme, 

het centrale efficiëntieprogramma binnen de Britse overheid van de 

afgelopen tien jaar, is in november van 2008 officieel beëindigd. Het Value-

for-Money Programme, de opvolger van het Gershon programma, is sinds 

een jaar operationeel. De twee andere programma’s, the Public Value 

Programme en the Operational Value Programma, zijn momenteel pas in 

voorbereiding. De uitvoering ervan is gepland voor de periode 2011-

2014/15.  

De rode draad doorheen de huidige efficiëntieprogramma’s in het Verenigd 

Koninkrijk is de politieke keuze om te investeren in de front line, specifiek 

in de departementen onderwijs en gezondheidszorg. Vanuit thematische 

‘efficiëntiewerkstromen’ zoals back office, procurement, transactional 

services en productive time, betracht men de interne werking van de 

overheidsorganisaties vanuit efficiëntieoogpunt te analyseren en te 

verbeteren. Drie aspecten van interne organisatie die centraal staan in de 

verschillende efficiëntieprogramma’s zijn: (1) het financieel management 

en management inzake aankoop en beheer van middelen, (2) de 

operationele efficiëntie van de eigen (productie)processen, en (3) de 

reductie van het aantal administratieve of back office posten. Deze 

kenmerken vinden we ook terug in het Gershon Efficiency Programme. 
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>  3.3. The Gershon Efficiency Programme 

Het Gershon Efficiency Programme heeft als doel de publieke 

dienstverlening te transformeren door ten eerste efficiëntiewinsten te 

boeken en te herinvesteren in directe dienstverlening en door ten tweede 

een cultuur van efficiëntie te installeren in de publieke sector. De slogan 

‘Releasing resources to the front line’ typeert dan ook het programma.  

In de volgende onderdelen schetsen we eerst de aanloop naar het 

programma. Daarna overlopen we aspecten van de doelstellingen, 

aansturing, monitoring en financiering ervan. We sluiten af met een 

bespreking van de resultaten van het programma.  

>  3.3.1. Voorafgaand 

In augustus 2003, enige tijd voor het opmaken van de Spending Review van 

2004, vroeg Eerste Minister Blair aan Peter Gershon, een voormalig 

topmanager uit de privésector, om een doorlichting van de publieke sector 

uit te voeren specifiek gericht op kostenefficiëntie. Met het oog op het 

identificeren van mogelijke efficiëntiewinsten onderzocht Gershon met zijn 

team daarop onder meer de verschillende bedrijfsprocessen binnen 

overheidsorganisaties. Samen met de betrokken departementen ging het 

review team na waar en hoe interne efficiëntiewinsten zouden kunnen 

geboekt worden. Na het afronden van de algemene efficiëntiedoorlichting, 

in juli 2004, publiceerde Gershon zijn resultaten in het rapport ‘Releasing 

resources to the front line- Independent Review of Public Sector 

Efficiency’. Het merendeel van de aanbevelingen uit het rapport nam de 

overheid in de daarop volgende Spending Review op als strategische 

overheidsdoelstellingen voor de volgende drie jaar. Een 

efficiëntieprogramma werd opgestart: the Spending Review 2004 Efficiency 

Programme, ook wel het Gershon Efficiency Programme genoemd.  

>  3.3.2. Inhoud programma 

De overheid formuleerde drie algemene doelstellingen of efficiency targets 

voor dit overheidsbrede efficiëntieprogramma.  

-1. “to produce efficiency gains of £21.5 billion a year by 2008 to be 

released into ‘front line’ public services; 
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-2. to reduce the headcount of civil servants (those employed by 

central government departments) by 84.000 by 2008 and to 

reallocate a further 13.500 posts to frontline services, and 

-3. to relocate 20.000 public sector posts from London and the 

South East by 2010 (as per Lyons’s report on relocation of March 

2004)”  

(site HM Treasury) 

De verschillende departementen zouden in verschillende mate moeten 

bijdragen tot het realiseren van deze drie key targets door het uitvoeren 

van efficiëntieprojecten. Het gewicht van deze drie doelstellingen werd dus 

niet uniform, maar gedifferentieerd verdeeld over de verschillende 

departementen. Uit een analyse van de efficiëntieprojecten door het 

National Audit Office (2006), blijkt bijvoorbeeld dat vijf departementen 

verantwoordelijk waren voor het realiseren van 77% van de eerste 

doelstelling (het betreft the Department of Health, the Department for 

Education and Skills, the Ministry of Defence, the Home Office, the 

Department of Work and Pensions). Voor de tweede doelstelling gold dat 

één departement, the Department of Work and Pensions, zou instaan voor 

de realisatie van bijna de helft van het totale aantal personeelsreducties 

(40.000 van de 84.000). Alles tezamen zou het Gershon Programma zowat 

driehonderd individuele efficiëntieprojecten omvatten, verspreid over de 

gehele publieke sector.  

Bij het uittekenen van de governance structuur voor het Gershon Efficiency 

Programme, koos de regering voor de combinatie van een centrale en 

decentrale aansturing. De centrale aansturing, bestaande in een Efficiency 

Team binnen de Treasury, was verantwoordelijk voor het coördineren van 

het programma en het ondersteunen, stimuleren en controleren van de 

departementen. De decentrale aansturing stond in voor de implementatie 

van het programma via het realiseren van de efficiëntiedoelstellingen op 

het eigen bevoegdheidsdomein. Ze gebeurde meestal door het 

(top)management van de departementen en/of de agentschappen en NDPB’s 

die eronder ressorteerden. Op beide aansturingsniveaus werd er vaak 

gewerkt met een efficiëntieteam, eventueel bijgestaan door adviesraden 

waarin (ook) betrokkenen en stakeholders zetelden.  
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Om het programma en de projecten in het kader ervan te kunnen 

monitoren, zette de centrale aansturing een systeem op voor het 

registreren en rapporteren van efficiëntiewinsten. De departementen 

classificeerden eerst hun winsten en beoordeelden ze vervolgens op hun 

robuustheid op basis van de criteria die het Efficiency Team hiertoe 

ontworpen had. (Een onderdeel van deze beoordeling bestond in het 

aantonen dat de interne efficiëntiehervormingen geen negatieve impact 

hadden gehad op de kwaliteit van de dienstverlening van het departement). 

Daarna werden de resultaten, afgetekend door de departmental Minister, 

Permanent Secretary of Finance Director, gerapporteerd volgens een 

specifieke procedure.  

De financiering van de decentrale efficiëntieprojecten verliep via de 

begrotingscyclus van de departementen of the Spending Review process. 

Sinds 1998 voorziet het Spending framework in een koppeling van de 

meerjarenbegrotingen van de departementen en hun high level strategische 

overeenkomsten met de overheid. Deze koppeling kan niet enkel als een 

controle- en planningsinstrument worden gebruikt, maar ook als een 

aansturingsinstrument. De geschatte kosten en winsten die zouden gepaard 

gaan met het implementeren van de decentrale efficiëntieprogramma’s, 

werden in rekening gebracht bij het opmaken van de departementale 

begrotingen voor de spending periode 2004-2007 -Spending Review 2004. 

Het departement Financiën en Begroting (the Treasury) bracht bij het 

uitbetalen van de budgetten in 2004 het bedrag dat de departementen 

tegen het einde van de budgettaire periode aan efficiëntiewinsten zouden 

boeken reeds in mindering. Het operationeel blijven op hetzelfde niveau als 

voorheen, zou zo op zich al resulteren in het behalen van de 

efficiëntietarget. Dit systeem vormde een sterke stimulans om de 

doelstellingen te halen. Bijkomend werd er ook een fonds voorzien waarop 

de departementen beroep konden doen om initiële implementatiekosten te 

helpen financieren, the Efficiency Challenge Fund (HM Treasury, 2004:22).  

In het kader van de implementatie van de tweede target van het Gershon 

Efficiency Programme, de 84.000 postenreducties, werd een specifiek 

protocol opgesteld. In april 2008 werkte het Cabinet Office in samenspraak 

met de Raad voor Civil Service Unions (CCSU) een geüpdate versie uit van 

dit document; ‘Efficiency & Relocation Support Programme: Protocol for 

handling surplus staff situations’. Het protocol bepaalt hoe departementen 

te werk moeten gaan wanneer ze in het kader van hun afslankingsbeleid 
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gedwongen ontslagen willen doorvoeren. Het doel van dit protocol was het 

ontwikkelen van een uniforme, regeringsbrede benadering om situaties van 

personeelssurplus aan te pakken (CO & CCSU, 2008). Het protocol geeft 

volgens de auteurs betere garanties dat al het nodige wordt gedaan om te 

vermijden dat medewerkers die zouden willen blijven gedwongen worden 

om te vertrekken. Bovendien zou het protocol verzekeren dat alle opties 

voor (her)tewerkstelling binnen andere overheidsorganisaties optimaal 

benut worden (CO & CCSU, 2008).  

>  3.3.3. Resultaten en evaluatie 

In november van 2008 maakte de Chancellor bekend dat het Gershon 

Efficiency Programme officieel werd afgesloten. Het overheidsbrede 

efficiëntieprogramma, dat de drie voorgaande jaren was doorgevoerd, was 

volgens de overheid een groot succes. Meer nog, de Chancellor kondigde aan 

dat de overheid meer gepresteerd had dan wat ze voor zichzelf als 

doelstellingen had bepaald. Samen rapporteerden de verschillende 

departementen efficiëntiewinsten van 26.5 biljoen pond per jaar (ten 

opzichte van de geplande 21,5 biljoen), 86.700 postenreducties (ten 

opzichte van de geplande 84.500) en 17.118 overplaatsingen (ten opzichte 

van de geplande 20.000 -tegen 2010). De analyse van het National Audit 

Office, in het kader van een tussentijdse doorlichting van het programma, 

waarin 75% van de (onderzochte) gerapporteerde winsten betrouwbaar 

bevonden werd, suggereert dat de resultaten die de overheid rapporteert in 

redelijke mate duurzaam en betrouwbaar zijn (NAO, 2007).  

De vakbonden delen echter slechts in erg beperkte mate het enthousiasme 

over het Gershon Programma (NAO, 2007b). Zij opperen dat de overheid 

bepaalde risico’s negeert. Zo zou de overheid bij het inkrimpen van de 

personeelsbestanden te weinig rekening houden met gevolgen als een 

stijgende werklast voor de overblijvende medewerkers en het verlies aan 

expertise voor de organisatie. Bovendien vinden de vakbonden dat de 

overheid hen nauwer zou moeten betrekken bij het ontwikkelen van 

dergelijke verregaande efficiëntieprogramma’s. Ook sommige academici 

plaatsen vraagtekens bij de recente efficiëntiehervormingen. Seifert en 

Ironside (2005) bijvoorbeeld, stellen dat de overheid er over moet waken 

dat efficiëntiehervormingen geen doel op zich worden. Geen enkel land, 

zo stellen de auteurs, kan functioneren zonder een goed administratief 

apparaat. De bureaucratie en ambtenarij funderen het democratische 
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proces. Bij het ontwerpen van efficiëntieprogramma’s moet de overheid 

daarom primair de functie van de administratie als uitgangspunt nemen.  

>  3.4. Conclusies 

Over de effecten van het programma en de duurzaamheid ervan kan (hier) 

nog geen uitspraak worden gedaan. Niettegenstaande zijn er aanwijzingen 

dat alvast de implementatie van het Gershon Programma op zich 

grotendeels succesvol is geweest. Bij wijze van besluit noemen we hier drie 

factoren waarvan men kan aannemen dat ze in aanzienlijke mate hebben 

bijgedragen tot dit resultaat. 

Ten eerste heeft de sterke centrale sturing een rol gespeeld bij het 

effectief doorvoeren van het programma. Zowel de politieke als de 

administratieve overheid heeft het programma sterk gepromoot.  

Ten tweede heeft het inbedden van het programma in de bestaande 

cyclus van budgettaire planning en controle wellicht het doorvoeren ervan 

vergemakkelijkt. Door het inschrijven van de efficiëntiedoelstellingen in de 

strategische beleidsplannen werd het programma, in lijn met het business 

planning model, vrijwel meteen in zekere mate verder doorvertaald naar 

operationele doelstellingen voor de departementen en eronder 

ressorterende agentschappen en NDPB’s. Het feit dat de budgetten van de 

departementen gekoppeld zijn aan hun dienstverleningsovereenkomsten, 

vormde hierbij een sterke stimulans om de efficiëntiedoelstellingen te halen 

tegen het eind van de budgettaire periode.  

Ten derde kan de sterke inhoudelijke visie van het programma als een 

belangrijke factor naar voren geschoven worden. Het Gershon Efficiency 

Programme, in het kader waarvan er binnen de gehele publieke sector 

efficiëntiehervormingen zouden worden doorgevoerd, heeft van bij de start 

een positieve boodschap gebracht. Het programma was geen strijd tegen 

misbruik, verspilling en inefficiëntie, maar een initiatief voor een betere 

dienstverlening. In de communicatie over het programma stond het plan van 

de overheid centraal om, door een herinvesteren van eigen, vrijgemaakte 

middelen, extra te investeren in de directe dienstverlening binnen de 

domeinen gezondheidszorg en onderwijs.  
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De bovenstaande factoren kunnen gezien worden als hefbomen die ervoor 

hebben gezorgd dat men succesvol was in het doorvoeren van het Gershon 

Efficiency Programme. Het is evenwel belangrijk hier op te merken dat dit 

programma zich situeert in een specifieke context. De overheid in het 

Verenigd Koninkrijk kent een eigen politiek en administratief systeem, een 

eigen historiek aan overheidshervormingen en eigen 

managementinstrumenten op vlak van financiën en beleidsplanning. 

Niettegenstaande de contextuele verschillen tussen het Verenigd Koninkrijk 

en Vlaanderen, kunnen aspecten van de aanpak van het programma 

mogelijk inspirerend werken.  
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4. Aanbevelingen  

Het sluitstuk van het onderzoek 'De Efficiënte Overheid geanalyseerd' wordt 

gevormd door een reeks aanbevelingen aan de Vlaamse overheid. In de 

optiek dat de Vlaamse regering een efficiëntieprogramma zou opzetten met 

het oog op een efficiëntere, effectievere en betere overheid, kunnen deze 

aanbevelingen dienst doen. Een dergelijk hervormingsplan zou er bovendien 

voor kunnen opteren om een personeelsreductie als onderdeel van 

efficiëntieverhoging te zien. 

In wat volgt hebben we onze aanbevelingen geclusterd. Een eerste reeks 

aanbevelingen behandelt de scope van het efficiëntiedebat as such. De 

discussie over efficiëntie binnen de publieke sector kan immers niet gevoerd 

worden zonder referentie naar de andere belangrijke kwaliteitsmaatstaven 

voor het overheidspresteren.  

Een tweede reeks aanbevelingen spreekt zich uit over de randvoorwaarden, 

contextuele elementen en triggers die op een positieve of negatieve 

manier de implementatie van een efficiëntieprogramma binnen de 

(Vlaamse) overheid kunnen beïnvloeden. Hierbij stippen we aan dat een 

aantal factoren in de huidige context gunstig liggen met het oog op het 

opstarten van een efficiëntieprogramma. 

Een derde reeks aanbevelingen somt enkele succesfactoren op voor 

efficiëntieprojecten binnen de overheid. Het gaat om concrete 

aandachtspunten die putten uit de ervaringen van vroegere en actuele 

hervormingstrajecten, in binnen- en buitenland. 

Een vierde reeks aanbevelingen doet een oproep om het efficiëntiestreven 

te bestendigen. Efficiëntieverhoging moet een continu streven zijn. De 

sociale taak van de overheid mag echter niet lijden onder dit streven. Er 

zou geen discrepantie mogen optreden tussen het streven naar verhoging 

van de efficiëntie en het in stand houden van de sociale taak. 
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>  4.1. Een gefundeerd en open debat over overheidsefficiëntie  

In deze eerste paragraaf breken we een lans voor een breed 

efficiëntiedebat gebaseerd op duidelijke concepten, gestaafd met 

betrouwbaar cijfermateriaal. Personeelsaantallen zijn een belangrijk 

onderdeel van het efficiëntiedebat, maar zeker ook niet het enige. 

>  4.1.1. Een brede discussie over de efficiënte overheid 

Niettegenstaande de meeste internationale rankings en analyses van de 

efficiënte overheid met de nodige omzichtigheid moeten gelezen worden, 

roepen deze studies vaak vragen op bij het efficiëntieniveau van de 

Belgische overheden. De vergrijzing zorgt ervoor dat de overheid op korte 

termijn zal geconfronteerd worden met een aanzienlijke uitstroom van 

personeel. En de recente economische crisis zou de druk op de 

overheidsfinanciën verder kunnen opvoeren. Deze en andere factoren 

kunnen aanleiding vormen voor het lanceren van een efficiëntieprogramma 

binnen de Vlaamse overheid. De overheid wordt daarbij uitgedaagd om op 

een verantwoorde manier met minder medewerkers, meer te doen zonder 

dat ze de dienstverlening aan de burger daarbij uit het oog verliest en haar 

traditionele sociale rol binnen de maatschappij negeert.  

Om een accuraat en duurzaam antwoord te kunnen formuleren op de 

efficiëntie-uitdaging en de nodige hervormingsprojecten te kunnen 

opzetten, is een grondig, breed en genuanceerd debat over het 

performantieniveau van de overheid noodzakelijk. Efficiëntie kan in brede 

of in enge zin geïnterpreteerd worden. Waar het eerste zich voornamelijk 

toespitst op budget en personeel, wordt in een bredere opvatting ook onder 

andere kwaliteit meegenomen. Naast efficiëntie zijn er bovendien nog 

andere kwaliteitsmaatstaven. Zo is het goed ook effectiviteit, 

transparantie, diversiteit, accountability en zuinigheid mee te nemen in een 

open debat. 

Om een goed gefundeerd debat te voeren, moeten de uitgangspunten 

duidelijk zijn bij aanvang van een hervormingsprogramma. Vanuit welk 

perspectief zal efficiëntie benaderd worden? En worden ook andere 

valabele kwaliteitsmaatstaven er in betrokken? Dit kan niet losgezien 

worden van de vraag naar welke overheid men wil gaan. 
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>  4.1.2. Overheidsefficiëntie in termen van budget en/of 
personeelsaantallen  

Het efficiëntiedebat kan langs inputzijde gevoerd worden in termen van 

budget (uitgedrukt in euro) en/of in termen van personeelsaantallen 

(uitgedrukt in koppen of VTE's). Gezien de huidige context van de 

vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de groei van het aantal 

ambtenaren binnen de Vlaamse overheid, kan het nuttig zijn om de 

personeelsaantallen mee in de discussie te betrekken. Hiervoor zijn een 

aantal argumenten aan te halen.  

Ten eerste kan men er niet onderuit dat overheidsorganisaties een relatief 

groot deel van hun budget besteden aan personeel. Door het debat over 

overheidsefficiëntie ook expliciet te voeren in termen van 

personeelsaantallen en bijvoorbeeld doelstellingen te formuleren met 

betrekking tot een afslanking van de overheid, vergroot de potentiële 

besparingsmarge. Indien men daarentegen enkel in termen van budget 

redeneert en onderhandelt, is het risico groot dat de personeelsaantallen 

buiten beschouwing zullen blijven. Bovendien verkleint een zogenaamd 

dubbel slot van financiële en personele besparingsdoelstellingen de 

opportuniteit om via achterpoortjes de doelstellingen te bereiken.  

Ten tweede nodigen de contextuele elementen van vergrijzing en 

arbeidsmarktkrapte ook uit tot het meenemen van de ambtenarenaantallen 

in de efficiëntiediscussie binnen de Vlaamse overheid. Meer en meer luidt 

de vraag binnen de overheid immers of men de grote uitstroom wel kan 

vervangen, in plaats van of men deze wil vervangen.  

Ten derde speelt een opname van de personeelsaantallen in het 

efficiëntiedebat ook in op de bezorgdheden en kritieken die nationale en 

internationale organisaties en werkgeversorganisaties hebben geuit. Op die 

manier versterkt het dus ook de legitimiteit van de overheid in ons land. 

Het risico dat men loopt bij het opnemen van personeelsaantallen in een 

efficiëntieprogramma is de bedreiging die het met zich meebrengt. In de 

eerste plaats kan er daarbij verzet en mogelijks zelfs vakbondsacties van de 

werknemersorganisaties optreden. Maar een afslankingsoperatie kan ook 

een bedreiging voor het imago van de overheid vormen. Indien de 

tevredenheid op de werkvloer daalt en de werkdruk -al dan niet in 
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perceptie- stijgt, en wanneer de overheid het label opgekleefd krijgt van 

krimpende werkgever, kan dat een negatief effect hebben op de 

aantrekkelijkheid als werkgever en zo een negatieve impact uitoefenen op 

de aanwervingen.  

>  4.1.3. Betrouwbare statistieken als basis voor een accuraat 
efficiëntiedebat  

Elke efficiëntiediscussie hoort te beginnen bij het in kaart brengen van de 

overheid. Betrouwbare statistieken met betrekking tot het volume en de 

demografische kenmerken van de overheid zijn daarbij onontbeerlijk. Zelfs 

buiten het efficiëntiedebat om zou het overigens een van de prioritaire 

taken moeten zijn van elke overheid om betrouwbare statistieken bij te 

houden over het personeel. Dit blijkt echter niet altijd het geval. 

Op nationaal vlak stelden we vast dat er in België geen geconsolideerde 

statistieken bestaan omtrent de omvang van het ambtenarenapparaat. Van 

1969 tot 2001 bestond er een jaarlijkse publicatie 'Overzicht van de 

personeelssterkte in de overheidssector', uitgegeven door het toenmalige 

federale Ministerie van Ambtenarenzaken. Sindsdien is deze tijdreeks 

opgedoekt en moeten de cijfers individueel bij de verschillende 

bestuursniveaus worden gezocht. 

Bovendien bleek dat elk overheidsniveau in ons land haar eigen 

telmethode hanteert en dat er veel verschillende toepassingsgebieden 

worden gebruikt bij de aflijning van de overheid. Dit verhindert 

betekenisvolle vergelijkingen. Het is echter een positief teken dat er een 

werkgroep in het leven is geroepen met vertegenwoordigers van 

verschillende bestuursniveaus aan weerszijden van de taalgrens om tot een 

standaardmethode te komen voor het tellen van het aantal personeelsleden 

bij een overheid. 

Langs Vlaamse zijde is er overigens de laatste jaren inspanning geleverd om 

over de personeelsstatistieken binnen de Vlaamse overheid duidelijkheid te 

scheppen. Op het departement Bestuurszaken werd de teloefening met 

betrekking tot de omvang van de Vlaamse overheid volgens verschillende 

kaders gemaakt. Het kader Diensten Vlaamse Overheid (DVO) en het kader 

Europees Stelsel van Rekeningen 1995 (ESR95) werden weerhouden als de 
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best aangepaste toepassingsgebieden voor het bepalen van de 

personeelssterkte van de Vlaamse overheid. 

Deze lijn moet verder aangehouden worden om het efficiëntiedebat niet 

stuk te laten lopen op onduidelijkheid of onenigheid met betrekking tot de 

ambtenarenstatistieken. Voorts is het aanbevelingswaardig dat Vlaanderen 

de expertise en het instrumentarium die ze in dit proces vergaarde, 

aanwendt om tot een betrouwbare datagaring op Belgisch niveau te 

komen. De coördinatie van deze statistieken daarentegen hoort bij de 

federale overheid ondergebracht te worden. 

Belangrijk daarbij is daarenboven ook om de overheid vanuit sectoraal 

perspectief in beeld te brengen. Een groei of daling van de 

personeelssterkte van de overheid verhult immers dalingen en stijgingen in 

bepaalde onderliggende sectoren. Dat mobiliteit en werkgelegenheid in 

Vlaanderen bijvoorbeeld fors stijgen qua personeelsaantallen is een direct 

gevolg van de beleidskeuzes die op het hoogste politieke niveau werden 

overeengekomen. 

Naast de inputfactoren, is het naar de toekomst toe tevens belangrijk om 

indicatoren voor output en outcome van de overheid op te volgen. Het 

vinden van indicatoren die de kwantiteit en kwaliteit van het 

overheidsoptreden kwantificeren, is echter reeds gedurende lange tijd een 

probleem. Bovenal is het een extra bemoeilijkende factor voor Vlaanderen 

dat de internationaal opgestelde indicatoren nog naar het regionale niveau 

dienen vertaald te worden. 
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>  4.2. Hefbomen voor een efficiëntieprogramma 

De tweede reeks aanbevelingen bespreekt de hefbomen die kunnen 

aangewend worden bij het opstarten van een efficiëntieprogramma. De 

vergrijzing, een meerjarig budgettair systeem, duidelijke politieke keuzes 

vanuit een positieve visie, en politieke en ambtelijke trekkers worden 

daarbij besproken in de context van de Vlaamse overheid. 

>  4.2.1. De vergrijzing aangrijpen als window-of-opportunity 

Gegeven de huidige demografische evolutie in ons land ziet de Vlaamse 

overheid zich geconfronteerd met een relatief grote uitstroom van 

personeel op korte termijn. De vergrijzing zal concreet tot gevolg hebben 

dat in de Vlaamse overheid binnen dit en 15 jaar (uitgaande van een 

gemiddelde pensioensleeftijd van 60 jaar) bijna de helft van het 

ambtenarenkorps op pensioen gaat. Dit betekent een groot verlies van 

werknemers en van ervaring. 

De overheid kan deze omstandigheden in het kader van een 

efficiëntieprogramma evenwel ook positief benutten. De huidige context 

van vergrijzing van het overheidspersoneel biedt de overheid momenteel de 

kans om gericht een aantal herschikkingen in hun personeelsbestanden 

door te voeren. Door proactief gebruik te maken van de hoge natuurlijke 

uitstroom die op handen is, vermijdt de overheid moeilijkere 

afslankingsscenario's. Een dergelijke operatie uitstellen zou de overheid in 

de toekomst in moeilijkheden kunnen brengen. 

Wanneer de overheid niet langer in de mogelijkheid is om het 

personeelsbestand te reduceren op basis van vrijwillig vertrek, maar door 

dwingende omstandigheden toch moet besparen, zal ze verplicht worden 

over te gaan tot ingrijpendere afscheidsscenario's. Deze zullen moeilijker, 

pijnlijker en vermoedelijk ook kostelijker zijn. 

Wanneer de vergrijzing binnen een breder kader wordt bekeken, brengt 

deze evolutie ook een aantal risico's met zich mee. Het verlies aan kennis 

en ervaring zal opgevangen moeten worden. Flexibiliteit van de ambtenaar 

zal daarbij de sleutel vormen. Hoge inzet op kennismanagement en people 

management zal nodig zijn om dit proces te begeleiden. Ook dient in kaart 

gebracht te worden welke entiteiten vooral getroffen zullen worden door de 
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vergrijzing. Bepaalde sectoren of organisaties zullen immers sneller en 

harder in aanraking komen met het vergrijzingsprobleem. 

>  4.2.2. De kracht van een meerjarig budgettair systeem 

Het succesvol implementeren van een efficiëntieprogramma hangt af van 

een aantal randvoorwaarden. Een belangrijke succesfactor bestaat in de 

ondersteuning van het programma vanuit een meerjarige budgettaire 

cyclus van de organisatie. Een meerjarig budgettair systeem heeft op 

zichzelf reeds het voordeel dat het meer stabiliteit kan geven aan de 

financiële planning doordat het departementen aanmoedigt te investeren op 

de lange termijn.  

Een meerjarenbegroting heeft een gelijkaardige langetermijn visie als een 

efficiëntieprogramma en laat toe de kosten hiervan gemakkelijker te 

spreiden. Op die manier ondersteunt het een hervormingsprogramma met 

besparingsdoelstellingen. Bovendien verhoogt de koppeling van de 

budgettaire cyclus met de beleidscyclus en de contractcyclus ook de 

coherentie van het beleid. 

>  4.2.3. Gerichte politieke beleidskeuzes vanuit een positieve visie  

Een gedifferentieerd en gericht efficiëntiebeleid is te verkiezen boven een 

blinde en uniforme ‘kaasschaafpolitiek’. De kaasschaaf staat daarbij voor 

een gelijke lastenverdeling over de overheidsorganisaties, terwijl een 

gedifferentieerde aanpak prioriteiten stelt door op sommige domeinen 

harder in te grijpen dan op andere. 

Op het eerste gezicht oogt de kaasschaafbenadering, met lineaire 

maatregelen, waarbij alle diensten, departementen of sectoren dezelfde 

efficiëntiedoelstellingen moeten halen, nochtans aantrekkelijk. Het 

gelijkheidsprincipe, dat ons zegt gelijke gevallen op eenzelfde manier te 

behandelen, geeft legitimiteit aan een uniforme verdeling van de lasten. 

Bovendien blijven hiermee de politieke en normatieve keuzes beperkt 

waardoor er geen voorgetrokken of achtergestelde overheidsdiensten zijn. 

Het zal vanuit die optiek minder weerstand uitlokken. Uniforme 

besparingsdoelstellingen opleggen is met andere woorden de gemakkelijkste 

optie, maar zeker niet de meest ambitieuze of meest effectieve aanpak. 
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Bij nader inzien blijkt immers een gerichte, gedifferentieerde aanpak te 

verkiezen boven de kaasschaafbenadering. Een gedifferentieerde aanpak 

kan namelijk zowel rekening houden met specifieke efficiëntiebehoeften 

van departementen en agentschappen als met de prioriteiten die op 

politiek niveau bestaan. Een goede probleemanalyse zou de pijnpunten 

moeten kunnen identificeren binnen de overheid, waarop een 

efficiëntieprogramma dan gericht hoort in te spelen. Bovendien kunnen de 

initiatiefnemende politici op die manier hun voorkeuren vertalen in het 

ontwerp van het efficiëntieprogramma. Wanneer de politieke prioriteiten 

weerspiegeld worden in het hervormingsplan, zal de regering gemakkelijker 

als trekkende kracht fungeren.  

Een goed voorbeeld van een dergelijke gedifferentieerde aanpak vindt men 

terug in het Nederlandse efficiëntieprogramma 'Vernieuwing Rijksdienst'. 

De kaasschaaf werd hier al snel begraven om een differentiatie te maken op 

basis van de aard van de taak van de dienst/ambtenaar. De 

uitvoeringsambtenaren werden relatief gespaard, daar zij direct betrokken 

zijn bij de dienstverlening aan de burger en in belangrijke mate bijdragen 

aan het imago van de overheid. Van de ondersteunings- en 

beleidsambtenaren bestond het gevoel dat er te veel waren, waardoor ze 

hogere taakstellingen opgelegd kregen. 

Een langdurig en ingrijpend veranderingsproces binnen de overheid kan 

vastlopen, uitdoven en kampen met aanhoudende weerstand. Het hanteren 

van een positieve visie, geschraagd op een aantal gedeelde principes die de 

efficiëntiehervorming gestalte geven, kan hier in zeker mate fungeren als 

een hefboom om het proces gaande te houden. Aandacht voor een positieve 

formulering van probleem en oplossing en gebruik van constructieve 

maatregelen, zal het enthousiasme voor het programma ten goede komen. 

In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, heeft het Gershon Efficiency 

Programme van bij de start voor een positieve boodschap gekozen. Met de 

slogan ‘Releasing resources to the front line’ promootte de overheid de 

idee dat het efficiëntieprogramma vooral ook tot doel had middelen vrij te 

maken om deze te kunnen (her)investeren in de directe dienstverlening, 

voornamelijk binnen de domeinen onderwijs en gezondheidszorg.  

Het is aanbevelingswaardig om een efficiëntieprogramma te kaderen 

binnen een breder programma met een toekomstvisie. Op Vlaams niveau 
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is het efficiëntiestreven opgenomen binnen het project Vlaanderen 2020. 

Het efficiëntiedebat wordt daarbij opgehangen aan de doelstelling om de 

overheid doeltreffender te maken. In dit kader werd bovendien een 

Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid opgericht om ideeën aan te 

reiken voor een innoverende en goed functionerende overheid. 

Belangrijk is dan ook om tot een concreet beeld te komen van de overheid 

van de toekomst. Hierbij moeten vragen beantwoord worden over welke 

taken en welke beleid de overheid op zich zal nemen, maar vooral ook op 

welke domeinen er teruggeschroefd zal moeten worden. Vlaanderen 2020 

kan niet enkel een verhaal worden van wat de overheid nog meer dient op 

zich te nemen en wil bereiken, maar ook een scenarioplan over wat en waar 

er minder beleid moet komen. Dit laatste is immers noodzakelijk om nieuwe 

plannen te kunnen uitvoeren. Dergelijke politieke keuzes zijn onontbeerlijk 

voor een waarachtig efficiëntieprogramma. 

>  4.2.4. Politieke trekkers en proactieve topambtenaren 

Een overheidsbreed efficiëntieprogramma is vaak een werk van lange adem. 

De organisaties die het implementeren, engageren zich voor een langdurig 

en soms moeilijk traject. Vaak neemt het animo voor een programma na 

een tijd af of verwijst een crisissituatie of prioriteitswijziging het 

programma naar de achtergrond. Om dit zo goed mogelijk op te vangen is 

een ambitieus efficiëntieprogramma gebaat bij het hebben van enkele 

politieke trekkers. Het draagvlak van het hervormingsplan bij de regering, 

en met name bij de Minister-president is daarbij erg belangrijk. Zonder 

politieke trekkers lijkt elk efficiëntieprogramma ten dode opgeschreven. 

Aan ambtelijke zijde is een zekere vorm van representatie en stuwkracht 

van de leidende ambtenaren belangrijk voor het welslagen van een 

efficiëntieprogramma. Zo is het aan te bevelen een sterk leidend 

ambtenaar de leiding te geven van een overheidsbreed 

efficiëntieprogramma. Hierbij speelt de ongeschreven regel dat de ambities 

achter een efficiëntieprogramma vaak af te leiden zijn uit het niveau van de 

ambtenaar die aan het hoofd ervan staat. Proactieve betrokkenheid van de 

ambtenaren in het efficiëntiedebat komt overigens de legitimiteit, de 

accuraatheid en de realiteitswaarde van elk hervormingsprogramma ten 

goede. 
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>  4.3. Fundamenten van een succesvol efficiëntieprogramma  

De studie van twee buitenlandse cases identificeerde verschillende 

kenmerken van een succesvol overheidsbreed efficiëntieprogramma. 

Deze paragraaf formuleert een tiental die verschillende van deze 

kenmerken samenbrengen. Onder meer de projecttiming, de aansturing, het 

monitoren en het risicomanagement van een efficiëntieprogramma komen 

daarbij aan bod. 

>  4.3.1. Een duidelijke projecttiming 

Met het ontwikkelen van een duidelijke projecttiming kan men een stevige 

basis leggen voor de implementatie van een efficiëntieprogramma. Het kan 

aangewezen zijn het efficiëntieprogramma te laten aanvangen bij de start 

van een legislatuur. Bij de inzet van een nieuwe ambtsperiode en het 

opmaken van het regeerakkoord heeft men dan de mogelijkheid het 

programma zowel inhoudelijk als budgettair te verankeren op de 

middellange termijn. Dit biedt een bijkomende garantie op de uitvoering 

van het programma. 

Bij de fasering van een efficiëntieprogramma is een crescendo benadering 

een potentieel goede optie. Deze benadering houdt in dat het gewicht van 

het takenpakket toeneemt met de tijd (en programmafase). Zo heeft de 

Nederlandse overheid bijvoorbeeld beslist om haar taakstellingen in het 

Programma Vernieuwing Rijksdienst te voltrekken volgens de fasering: 1/8e 

(2008), 1/8e (2009), 1/4e (2010) en 1/2e (2011). De achterliggende idee is 

dat men bij de start van het programma wellicht meer geconfronteerd zal 

worden met onaangepaste structuren en weerstand dan in de latere fasen 

van het programma, en dat men hiermee best rekening houdt bij het 

programmeren van de doelstellingen.  

>  4.3.2. Engagement van de betrokken beleidsdomeinen  

Een belangrijke pijler van een succesvol programma bestaat in het 

engagement van de beleidsdomeinen die het programma zullen 

implementeren. Een goede balans van inspraak, vrijheid en incentives kan 

dit engagement versterken.  
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In dit licht is het bilateraal onderhandelen van de doelstellingen tussen 

het centrale coördinerende team en de verschillende beleidsdomeinen in de 

ontwerpfase noodzakelijk.  

Daarnaast kunnen maatregelen en doelstellingen best enigszins verankerd 

worden. De integratie van de doelstellingen in organisatieprocessen 

waaraan een evaluatie en/of verloningsmechanisme gekoppeld is, kan het 

engagement vergroten en op deze manier een bijkomende garantie bieden 

voor de succesvolle implementatie van de efficiëntiemaatregelen. Hierbij 

kan men aansturingsinstrumenten benutten die reeds operationeel en 

ingebed zijn. Zo kunnen efficiëntiedoelstellingen bijvoorbeeld een 

belangrijk agendapunt vormen bij het onderhandelen van de 

beheersovereenkomsten met de agentschappen. Bij departementen kan 

deze verankering naar de toekomst toe gebeuren via de 

managementcontracten. 

>  4.3.3. Functionele governancestructuur 

Een governancestructuur geeft een duidelijk beeld van wat er gedaan zou 

moeten worden, wie dit zal doen, op welke manier en binnen welke 

termijn.  

Een overheidsbreed efficiëntieprogramma kent idealiter een centrale en 

een decentrale aansturing. De centrale aansturing is verantwoordelijk voor 

het halen van de projectdoelstellingen. Ze neemt de coördinatie van het 

programma op zich en adviseert, ondersteunt en controleert de 

beleidsdomeinen. De decentrale aansturing gebeurt door het 

(top)management van het beleidsdomein. Het (top)management is 

verantwoordelijk voor de implementatie van het programma via het 

realiseren van de efficiëntiedoelstellingen voor het eigen beleidsdomein. 

Ook de verantwoordelijkheid voor de eventuele overheidsbrede maatregelen 

van een efficiëntieprogramma wordt doorgaans bij een decentrale leidend 

ambtenaar gelegd. 

Op beide aansturingsniveaus kan er gewerkt worden met een 

efficiëntieteam, eventueel bijgestaan door adviesraden waarin (ook) 

betrokkenen en stakeholders zetelen. Cruciaal voor de slagkracht van de 

efficiëntieteams is de aanwezigheid van voldoende expertise.  
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In de eerste plaats kan de samenstelling van het team hiertoe bijdragen: 

medewerkers met verschillende functies en/of uit verschillende diensten 

en/of met een verschillende achtergrond kunnen zo waardevolle, 

complementaire expertise aanleveren.  

In de tweede plaats kan ook het inzetten van experten het doelmatige 

gebruik van de beschikbare expertise bevorderen. In dit verband zijn vooral 

de beleidsdomein- en thematische experten interessante functies. De 

eersten kunnen een brugfunctie vervullen tussen het coördinerende team en 

de implementerende beleidsdomeinen. Ze zijn immers zowel bekend met de 

karakteristieken van het beleidsdomein als met de vereisten van het 

algemene programma. De thematische experten bundelen dan weer alle 

inzichten, voorbeelden, goede praktijken, kortom kennis over bepaalde 

functionele onderdelen van het programma, zoals ICT, aankoop of back 

office. Voor alles wat specifieke functionele processen betreft, kunnen zij 

het aanspreekpunt vormen voor de beleidsdomeinen. 

>  4.3.4. Overeenstemming over de basisconcepten en het 
registratiesysteem 

Bij aanvang van een efficiëntieprogramma moet er duidelijkheid en 

eensgezindheid bestaan over de centrale concepten van het programma 

en over de wijze waarop men de vooruitgang ten aanzien van de 

doelstellingen zal meten en registreren.  

Op deze manier vermijdt men mogelijke spraakverwarring over de 

(tussentijdse) resultaten van het programma. Daar grote 

efficiëntieprogramma’s doorgaans zowel centraal als decentraal 

aangestuurd worden, is het immers niet ondenkbaar dat bij afwezigheid 

van een vooraf gegeven kader de betrokken actoren een eigen, 

verschillende terminologie zullen ontwikkelen. Dit zou het interpreteren van 

de algemene resultaten en het onderling vergelijken van de resultaten 

moeilijk, zo niet onmogelijk maken, wat een verlies aan nuttige 

beleidsinformatie zou betekenen. Het opzetten van een degelijk 

registratiesysteem is ontegensprekelijk een opgave, maar wanneer er van 

bij de start van het programma duidelijkheid bestaat over de 

basisconcepten en het gebruik van een eenduidig meetsysteem, kan men 

zich de bijkomende remediërende kosten besparen.  
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Minimaal zouden er afspraken moeten bestaan over wat verstaan wordt 

onder efficiëntie en wat niet, wat als een efficiëntiewinst kan 

geregistreerd worden en wat niet, en welke meting of tijdstip als nulmeting 

of baseline zal gebruikt worden bij het registreren. Ook moeten alle 

betrokkenen weten in welke meeteenheden de verschillende soorten 

efficiëntiewinsten zullen gemeten worden (bvb. worden de 

personeelsreducties gemeten als het aantal reducties in posten, VTE's, 

fysieke eenheden), welke databronnen en indicatoren zullen worden 

gebruikt om de kwantiteit en kwaliteit van de organisatie input en -output 

te meten, en of bij het becijferen van de winsten (implementatie-) kosten 

moeten worden meegerekend of niet.  

>  4.3.5. Investeringsbudget  

Bij het opstarten van een overheidsbreed efficiëntieprogramma is het nuttig 

een investeringsbudget te voorzien.  

Een belangrijke reden om een efficiëntiehervorming door te voeren kan 

bestaan in een financiële besparingsnood. Maar het uitvoeren van een 

programma brengt uiteraard ook (initiële) kosten met zich mee. Het 

stroomlijnen van bepaalde organisatieprocessen, het voorzien van een 

sociaal flankerend beleid, het installeren van registratiesystemen en het 

communiceren over het programma vergen alle aanzienlijke investeringen.  

Om te garanderen dat de verschillende overheidsorganisaties van start 

kunnen gaan met het implementeren van hun onderdeel van het 

overheidsbrede programma, kan men daarom best een fonds voorzien 

waarop organisaties onder bepaalde voorwaarden beroep kunnen doen. Zo 

kan men voorkomen dat het project dat extra middelen zou moeten 

opleveren, niet of laat van de grond komt in overheidsorganisaties die 

onvoldoende middelen (ingecalculeerd) hebben voor deze uitgaven.  

Hierbij kan opgemerkt worden dat het niet onlogisch hoeft te zijn dat in de 

beginfase de kosten van een efficiëntieprogramma groter zouden zijn dan 

de winsten ervan. De bedoeling van elk efficiëntieprogramma blijft 

uiteraard de initiële investeringen uiteindelijk te laten renderen. 
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>  4.3.6. Strategie voor communicatie &  participatie 

Doorgaans zijn er verschillende actoren en belanghebbenden direct of 

indirect betrokken bij een overheidsbreed efficiëntieprogramma. Denken we 

bijvoorbeeld aan de ambtenaren, de burgers, de werkgevers en vakbonden, 

en de andere belangenorganisaties. Omdat de houding van deze groepen 

een aanzienlijke impact kan hebben op de slaagkans van de hervorming, 

dienen zij zeker betrokken te worden bij het hervormingsproces.  

Al naargelang de invloed van de belanghebbende en zijn/haar belang bij de 

efficiëntiehervorming, kan hij/zij op een meer of minder intensieve manier 

betrokken worden bij het programma of bij een project. Zo kan het 

efficiëntieteam betrokken partijen informeren, consulteren of uitnodigen te 

participeren. Dit laatste kan soms sterk aangewezen zijn, daar het onder 

meer het draagvlak voor het programma aanzienlijk kan versterken. In ieder 

geval is het van belang een strategie te ontwikkelen om tijdig met al de 

betrokken partijen, zowel intern als extern, te communiceren. Om in het 

kader van een efficiëntiehervorming onnodige polemiek te vermijden en 

omwille van de sereniteit van het debat, kan een onderdeel van deze 

strategie erin bestaan vooral intern te communiceren en de externe 

communicatie te beperken.  

>  4.3.7. Actief risicomanagement 

Het doorvoeren van grote hervormingsprogramma’s of veranderingstrajecten 

brengt een aantal risico’s met zich mee. Het uitvoeren van een 

overheidsbreed efficiëntieprogramma vormt hierop geen uitzondering.  

Een eerste belangrijk risico zou kunnen bestaan in de onvoorziene, 

negatieve impact op de kwantiteit of kwaliteit van de dienstverlening 

door een disfunctionele focus op verandering. Een tweede belangrijk risico 

zou kunnen zijn dat de realisatie van het gehele programma afhangt van het 

succes van een beperkt aantal projecten. Wanneer deze projecten omwille 

van bepaalde redenen niet het gewenste resultaat zouden opleveren, zou 

dit rechtstreeks de voortgang van het gehele programma kunnen bedreigen. 

Een derde risico ten slotte, zou kunnen optreden daar waar een aanzienlijk 

deel van de geplande efficiëntieprojecten afhankelijk is van relatief grote 

bijkomende investeringen (bvb. in ICT) voor hun realisatie. In dit geval kan 
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het voorvallen dat een verkeerde inschatting van het rendement van een 

initiële investering voor grotere inefficiënties zorgt op langere termijn.  

Om dergelijke risico’s te kunnen inschatten en beheren, is een actief 

risicomanagement voor het project onontbeerlijk. Een screening, bij 

aanvang van het programma, van het programmaontwerp ten aanzien van 

onder meer de bovengenoemde risico’s, kan op de lange termijn een 

aanzienlijke meerwaarde betekenen voor (de duurzaamheid van) het 

efficiëntieprogramma.  

>  4.3.8. Sluit de achterpoortjes 

Een efficiëntieprogramma uittekenen en opleggen aan de verschillende 

beleidsdomeinen is één zaak, een getrouwe uitvoering ervan een andere. 

Mogelijk zien niet alle overheidsdiensten de haalbaarheid of het nut in van 

het efficiëntieprogramma. In dit geval, bestaat de verleiding om -indien 

daar de mogelijkheid toe bestaat- aan gaming te doen: men heeft een 

doelstelling niet bereikt, doch tracht de schijn te wekken dat dit wel het 

geval is. Belangrijk voor de centrale leiding van elk efficiëntieprogramma is 

in eerste instantie het verschijnsel te (h)erkennen. In tweede instantie kan 

men de achterdeurtjes identificeren. En, wanneer dit gebeurd is, kan men 

ten slotte trachten ze zo veel mogelijk te sluiten. 

Naast het opzetten van een standaard meetsysteem voor het opmaken van 

de ambtenarenstatistieken, is het in het kader van een 

personeelsafslanking aangewezen in het bijzonder aandachtig te zijn voor 

drie achterpoortjes: het niet (langer) opnemen van gedetacheerde 

ambtenaren in de eigen statistieken, het aanwenden van geld uit de 

beleidsprogramma's om personeelswedden te betalen en het opvangen van 

personeelsafslankingen door de externe inhuur te verhogen. Dit laatste 

blijkt overigens moeilijk te controleren, aangezien er op verschillende 

plaatsen binnen de overheid op verschillende manieren over externe inhuur 

gerapporteerd wordt en de externe inhuur op verschillende posten kan 

geboekt worden.  

Om het gebruik van deze achterpoortjes in de mate van het mogelijke te 

voorkomen, is het aangewezen op voorhand precieze afspraken te maken 

over de registratie en rapportering van de personeelsaantallen. 
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Aangaande de externe inhuur kan er tevens een gerichte doelstelling of 

limiet vooropgesteld worden. 

>  4.3.9. Strategie voor het monitoren en rapporteren  

Een accuraat monitorings- en rapporteringssysteem is een belangrijk, zo 

niet doorslaggevend element in elk efficiëntieprogramma.  

Opdat de verantwoordelijke top -politiek en administratief- het 

efficiëntieprogramma zou kunnen aansturen, is het nodig een gepast 

monitorings- en rapporteringssysteem op te zetten. Via deze systemen kan 

de nodige informatie uitgewisseld worden over de voortgang van de 

individuele beleidsdomeinprojecten ten aanzien van de key performance 

indicators van hun project. Zo kan voor ondersteuning en bijsturing gezorgd 

worden waar moeilijkheden en hindernissen worden gedetecteerd. De 

opgedane kennis kan bovendien later in het hervormingsproces of bij 

toekomstige hervormingsprogramma’s opnieuw dienst doen.  

Bij het opzetten van een monitorings- en rapporteringssysteem moet men 

trachten de bijkomende werklast, die het extra rapporteren voor de 

beleidsdomeinen met zich mee kan brengen, tot een minimum te beperken. 

Hiertoe kan nagegaan worden of efficiëntierapporteringen deel kunnen 

uitmaken van of geïntegreerd worden in een bestaande rapporteringscyclus.  

>  4.3.10. Audit en projectevaluatie 

Audit en evaluatie van beleid en programma’s heeft meerdere functies. Ze 

ondersteunen de beleidsplanning en verschaffen de organisatie informatie 

over waarom en hoe een bepaald beleid al dan niet succesvol is. Verder kan 

het de uitvoering van het beleid verbeteren en is het onmisbaar wanneer 

men zich voor de resultaten van het beleid en de ingezette middelen zal 

verantwoorden bij de belanghebbenden.  

Bij het doorvoeren van een efficiëntiehervorming, of dit nu op 

overheidsbreed niveau of entiteitniveau is, is het daarom aan te raden om 

interne en externe audit van het doorlopen traject en een (hieraan 

gekoppelde) evaluatie ervan te voorzien. In dit kader kan bekeken worden 

welke rollen respectievelijk de Interne Audit van de Vlaamse Administratie, 

het Rekenhof en het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen zouden 
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kunnen spelen. De informatie die een ernstige doorlichting oplevert, kan 

immers zowel op korte als op lange termijn een meerwaarde bieden voor 

het programma, de projecten waaruit het bestaat, en de uitvoerende 

organisatie zelf. 
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>  4.4. Naar een duurzame efficiënte overheid  

Een periodiek efficiëntieprogramma kan helpen het performantie-, 

efficiëntie- en kwaliteitsniveau binnen de overheid te verhogen. Het is 

echter belangrijk dat het niet om een eenmalige ingreep gaat, waarna 

iedereen weer onverricht ter zake in oude gewoonten hervalt, maar dat het 

efficiëntiestreven verduurzaamd wordt. De traditionele sociale rol van de 

overheid mag daarbij niet verloren gaan. 

>  4.4.1. Een efficiëntiecultuur 

Het is belangrijk dat een efficiëntieprogramma niet gezien wordt als een 

eenmalige operatie die een aantal verbeteringen realiseert waarna het 

streven naar verbetering stilvalt. Veranderingen van complexe systemen 

zoals een overheid hebben altijd een evolutionair karakter waarbij 

regelmatig sprake moet zijn van impulsen maar ook sprake is van 

ontwikkeling in de tijd.  

Nagedacht zal moeten worden over de overheid van de toekomst, de 

aansturing, het aantal en de aard van beleidsdomeinen, de functies en 

posities binnen de overheid, het beeld van de ambtenaar van de toekomst, 

enzovoort. Een overheid die gerichtheid op de burgers en de bedrijven hoog 

in het vaandel draagt. Efficiëntie moet hierbij een centrale plaats krijgen 

in de organisatievisie van de Vlaamse overheid.  

In het kader hiervan kan overwogen worden om efficiëntie te integreren in 

het competentieraamwerk van de Vlaamse overheid. In de 

waardegebonden competentie 'voortdurend verbeteren' zou een referentie 

naar efficiëntie niet misstaan. 

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het introduceren van een 

duurzame efficiëntiecultuur binnen de overheid. Zij hebben immers de 

positie en de taak om het personeel in die richting te sturen en te 

motiveren. Het people management van de toekomst doet er goed aan dit in 

zich op te nemen. 
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>  4.4.2. Een sociale efficiënte overheid 

Bij het ontwikkelen van een efficiëntiebeleid is het aan te bevelen na te 

gaan welke hierin de rol kan/zal zijn van sociale diversiteit.  

De Vlaamse overheid neemt als regionale overheid in een welvaartsstaat de 

taak op zich een beleid te voeren waarbij de burger voldoende sociale 

bescherming krijgt. Ze betracht bijvoorbeeld voor iedereen een behoorlijke 

levensstandaard te realiseren via herverdelingssystemen en probeert ook de 

maatschappelijke integratie van zwakkere groepen te stimuleren via 

activerings- en tewerkstellingprojecten. Een dergelijk beleid kan een 

aanzienlijke impact hebben. Het voorzien van een sociaal vangnet kan de 

positie van een overheid versterken doordat het bestaan ervan het 

vertrouwen en daardoor de economische participatie van de burgers doet 

toenemen. Tewerkstelling blijkt een sleutel te zijn tot maatschappelijke 

integratie, psychologisch welbevinden en welzijn in het algemeen.  

De overheid moet daarom een actief beleid voeren in het aantrekken en 

motiveren van een divers ambtenarenkorps. Verschillende instanties 

benadrukken dat de overheid hierbij de taak heeft om gemotiveerde 

personen, die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, zelf in te 

zetten. Het integreren van personen uit kansengroepen via 

overheidstewerkstelling is, zo wordt gesteld, op de lange termijn ook 

efficiënt. De maatschappelijke kost van het niet integreren van personen uit 

kansengroepen is op termijn wellicht aanzienlijk groter. Omwille van deze 

redenen moet de Vlaamse overheid zich bezinnen over de plaats die 

werknemers uit kansengroepen kunnen hebben binnen een efficiënte 

overheid.  

De ‘effectieve en efficiënte overheid’ is momenteel de nieuwe slogan. Men 

moet zich echter steeds ook de vraag blijven stellen naar de wijze waarop 

de overheid zich kan organiseren zodat de kerntaken kunnen vervuld 

worden. Effectief en efficiënt, maar ook sociaal en duurzaam. Met niet 

enkel welvaart voor ogen, maar ook welzijn. 
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