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Situering 
Deze paper vervolledigt het onderzoek rond institutionele aspecten van de beleidsvorming 

m.b.t. duurzame ontwikkeling in Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse 
Overheid, in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling. Het is tevens op te vatten 
als tweede paper van een tweeluik, waarvan de eerste paper een theoretische bespreking gaf 
van het concept beleidsafstemming voor duurzame ontwikkeling.

 1
 Voorliggende paper betreft 

het empirische luik van het onderzoek, en beschrijft de gehanteerde methodologie, het 
analytisch kader, de geselecteerde cases en de resultaten, die dan weer gekoppeld worden aan 
de in het theoretisch gedeelte vermelde succes- en faalfactoren. Dit verzekert een 
gestructureerde analyse van de nieuwe Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling 
(VSDO II), de belangrijkste pijler van het Vlaamse duurzameontwikkelingsbeleid (DO-beleid). 
Bovendien wordt dezelfde methodiek toegepast op het sociaaleconomisch 
ontwikkelingsprogramma ‘Vlaanderen in Actie’ (ViA). Beide programma’s worden vervolgens 
met elkaar vergeleken aan de hand van het analytisch kader. Deze vergelijking brengt 
interessante inzichten aan het licht en verdiept onze analyse aanzienlijk. Dit tweespoor stelt ons 
in staat om, tot slot, beleidsaanbevelingen te formuleren met het oog op een sterker en 
slagkrachtiger Vlaams beleid voor duurzame ontwikkeling. 
  

                                                 
1
 Doorheen deze paper zal er herhaaldelijk gerefereerd worden naar het theoretisch deel van het tweeluik. Deze 

draagt de titel ‘De noodzaak van en vereisten voor beleidsafstemming voor duurzame ontwikkeling: theoretische 
inzichten vanuit de bestuurskunde en het beleid voor duurzame ontwikkeling’. Gemakshalve zal er in deze paper 
naar verwezen worden als ‘theoretische paper’, met als verwijzing ‘Bussels & Bachus (2011)’. 
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Inleiding 
In het eerste gedeelte van het steunpuntonderzoek betreffende beleidsdomein-

overschrijdende beleidsafstemming hebben we de relevantie van het onderwerp aan de hand 
van verschillende argumenten onderbouwd. Enerzijds vloeit onze focus voort uit onze 
ervaringen met de reeds in het kader van het steunpunt afgewerkte onderzoeken. Anderzijds, 
en vanzelfsprekend niet volledig vreemd aan het voorgaande, geniet het onderwerp veelvuldige 
en veelzijdige aandacht in de academische literatuur. Zo wordt het in de organisatietheorie en 
de bestuurskundige literatuur beschouwd als een prioritair aandachtspunt van goede publieke 
administratie (Bouckaert, Peters en Verhoest, 2010, pp. 25-26; Peters, 10.2005, p. 1). 
Bovendien kent het concept een belangrijke plaats in de literatuur rond duurzame 
ontwikkeling, en meer specifiek het beleid hierrond (Connor en Dovers, 2004; Jordan & 
Lenschow, 2008; Lafferty, 2002a; Persson, 2004; Schnurr & Holz, 1998). 

Hierop verder bouwend zijn we vervolgens overgegaan op de conceptualisering van het 
onderwerp. Zo bleek beleidsafstemming uiteen te vallen in twee kernen. Afstemming op 
procesniveau werd bestempeld als ‘coördinatie’, terwijl afstemming op het niveau van de 
beleidsoutput, of het resultaat van het ontwerpproces, ‘integratie’ genoemd werd. Omwille van 
verscheidene argumenten, en de algemene beleidsgerichte focus van het onderzoek, besloten 
we onze blik overwegend op de ontwerpfase te werpen (theoretische paper, p. 8). 
Desalniettemin vormt de uitvoeringsfase een onontbeerlijk deel van de analyse, zonder hetwelk 
het onderzoek een belangrijke hiaat zou vertonen. Vandaar dat onze analyse ook aan deze fase 
voldoende aandacht besteed. 
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DEEL I: EMPIRISCHE EN ANALYTISCHE 
BESCHOUWINGEN 

Deel 1 behandelt het interpretatiekader van onze empirische analyse, dat weergeeft op welke 
manier we de verzamelde informatie hebben geïnterpreteerd, een beschrijving van de 
geselecteerde cases, alsook een omschrijving van de gehanteerde methodologie. 

1. Analytisch kader 
Het analytisch kader van het empirisch deel van dit onderzoek is weergegeven in 

onderstaande tabel (zie ook theoretische paper, p. 18). 
 
Tabel 1: analytisch kader 

Invalshoek 

Analysefocus 

Normatief Structureel 

Proces 

Mate van coördinatie:  

gemak van en gewilligheid tot 
coördinatie 

Mate van coördinatie:  

sterkte van coördinatie-
proces, gemeten aan de hand 
van verscheidene succes- en 
faalfactoren 

Output 

Een geïntegreerde output:  

duurzameontwikkelings-
doelen hebben meer gewicht, 
staan meer centraal in het 
beleid en de besluitvorming 
(Jordan & Lenschow, 2008, 
pp. 11-14; Lafferty, 2002, p. 
9, p. 13)

Een geïntegreerde output:  

beleidsdomeinen treden niet 
afzonderlijk op bij de 
uitvoering. 

 
Onze focus op beleidsafstemming vloeit voort uit de tweeledige aandacht die het verdient 

vanuit de bestuurskunde alsook vanuit het DO-discours. Dit is verklaard in de theoretische 
paper. Een succesvol DO-beleid vertrekt van een goed afgestemd beleid. Beleidsafstemming 
kent wel een andere invulling, en vraagt andere aandachtspunten, al naargelang de invalshoek 
(normatief/structureel).  

1.1 Aandachtspunten van coördinatie (beleidsafstemming in het proces) 
Een indicatie voor het succes van coördinatie opgevat vanuit de normatieve invalshoek, 

wordt geleverd door het gemak waarmee gecoördineerd wordt, ongeacht mogelijke relationele 
of infrastructurele obstakels. Met deze obstakels verwijzen we bijvoorbeeld naar de 
uiteenlopende interesses van afzonderlijke beleidsdomeinen, of de afwezigheid van 
ondersteunende (infra-)structurele mogelijkheden die samenwerking vergemakkelijken.  

Vanuit de structurele optiek benaderen we het coördinatieproces met het oog op de 
structuur van het proces, en evalueren we de gehanteerde coördinatiemechanismen en –
instrumenten, methoden en technieken. Dit maakt het mogelijk om een uitspraak te doen over 
het gehalte aan en de sterkte van beleidsdomeinoverschrijdende coördinatie en bijgevolg ook 
het potentieel om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling via een geïntegreerde output. 
Toch moet, in dit opzicht, steeds gewaakt worden over het verband tussen proces en output 
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(cf. Collier, 1994; Swartling, Nilsson, Engström & Hagberg, 2007, p. 56; zie ook het 
theoretisch luik). Een structureel sterk coördinatieproces kan evenzeer leiden tot een weinig 
(structureel) geïntegreerde beleidsoutput. Neem bijvoorbeeld een programma zonder enige 
beleidsdomeinoverschrijdende actiepunten, tot stand gekomen door een coördinatieproces dat 
feitelijk enkel gericht was op het vastleggen van de grenzen van het optreden van elk 
beleidsdomein. Een puur structurele benadering laat dan ook niet toe om, op basis van het 
proces, een uitspraak te doen over de sterkte van integratie in de output (Persson, 2004, p. 23).  

1.2 Aandachtspunten van integratie (beleidsafstemming in de output) 
Vanuit normatief oogpunt moet duurzame ontwikkeling een leidend principe worden voor 

elke beslissing (net zoals het stimuleren van de economie het huidige adagium is). Ongeacht de 
manier waarop deze beslissingen uitgedragen worden (door geïsoleerde beleidsdomeinen, of 
via intense samenwerking tussen beleidsdomeinen), zou de kern van de beslissing liefst de 
verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling incorporeren. In deze zin zou het niet 
meer mogelijk mogen zijn om beslissingen toe te schrijven aan bepaalde beleidsdomeinen, 
vermits alle beslissingen uitgaan van een gezamenlijke visie op duurzame ontwikkeling (cf. 
Lafferty & Hovden, 2003).  

Volgens de structurele invalshoek vatten we een geïntegreerde output op als een output 
waarvan de uitvoering niet uitsluitend een zaak is van geïsoleerde beleidsdomeinen, maar 
waarvoor deze effectief (structureel) moeten samenwerken. Dit sluit aan bij de beleidsanalyse 
zoals ze uitgevoerd wordt door het Instituut voor de Overheid (cf. infra: methodologie). Deze 
optiek is waardevol vermits het een indicatie geeft van de mate waarin de ‘hokjesmentaliteit’ 
(zie Persson, 2004, pp. 29-30 en de theoretische paper) doorbroken wordt, en dus een 
duurzame ontwikkeling vrijer nagestreefd kan worden. ‘Structureel’ verwijst hier tevens naar 
het meetbaar karakter: Dit is eenvoudiger te onderzoeken, en om op in te spelen, dan 
normatieve overwegingen (cf. infra).  

Hiervan vertrekkend hebben we onze empirische analyse vooral toegespitst op de 
ontwerpfase (en hierbinnen zowel proces als, in mindere mate, output geanalyseerd), in een 
poging te achterhalen welke factoren van belang zijn bij het bereiken van deze tweezijdige 
doelstelling, met het oog op het distilleren van beleidsaanbevelingen. 

1.3 Het verband tussen beide invalshoeken 
Vanuit de optiek van beleidsondersteunend onderzoek is de structurele invalshoek 

ogenschijnlijk primair. Uit de empirische analyse zal blijken dat deze invalshoek de meeste 
beleidsaanbevelingen zal genereren. Het beleidsproces wordt vanuit deze optiek immers 
geanalyseerd aan de hand van afzonderlijke kenmerken (zie onze lijst van succes- en 
faalfactoren). Coördinatie is gericht op het overstijgen van het institutionele patroon van 
verticaal gefragmenteerde beleidsdomeinen, hetgeen nagegaan kan worden door het bestuderen 
van de gehanteerde beleidsinstrumenten. De normatieve invalshoek daarentegen heeft vooral 
betrekking op culturele, moeilijker te beïnvloeden, factoren, en verwijst eerder naar het 
‘relationeel patroon’. Beide invalshoeken mogen echter niet als losstaand van elkaar gezien 
worden. Integendeel, vermits ze beide voortvloeien uit het discours rond de operationalisering 
van een DO-beleid, zijn ze nu eens aanvullend, dan weer deels overlappend. Een structurele 
aanpassing van het beleids- en besluitvormingsproces vereist daarenboven een wijziging in de 
opvatting over hoe beleid het best gevoerd wordt (een normatieve verandering). Deze 
wederzijdse beïnvloeding wordt eveneens weergegeven in de lijst van succes- en faalfactoren, 
waarin immers ook culturele aspecten opgelijst staan. Desondanks achten we de normatieve 
invalshoek op zich een onmisbare aanvulling voor onze analyse, en hebben we deze actief 
geïntegreerd in ons analytisch kader. Deze stelt ons in staat onze cases meer genuanceerd te 
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benaderen, en onze analyse uit te breiden met andere accenten. Het resulterend kader is beter 
in staat de geobserveerde gegevens te assimileren en te verklaren, hetgeen op zijn beurt kan 
leiden tot meer bevattelijke en uitvoerbare beleidsaanbevelingen.

 2
 

2. Beschrijving van de casestudies 
Als onderwerp voor onze analyse hebben we ons gebogen over twee beleidsprocessen, 

namelijk de vernieuwde ‘Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling’ (VSDO II) en het 
sociaaleconomisch ontwikkelingsprogramma ‘Vlaanderen in Actie’ (ViA). In wat volgt zullen 
we de inhoud en het beleidsproces van beide transversale beleidsprogramma’s uiteenzetten.  

VSDO II 
De verplichting tot het opmaken van een (vernieuwing van de) strategie voor duurzame 

ontwikkeling staat ingeschreven in het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling. 
(Vlaamse Regering, 2011, p. 9). Uiteindelijk is de VSDO II uitgegroeid tot een volledige 
herziening van het Vlaamse DO-beleid en herbergt het een hertekening van het pad dat 
Vlaanderen wil volgen in de transitie naar een duurzame maatschappij. De strategie werd 
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 29 april 2011.  

Twee elementen van de VSDO II zijn in de interviews naar voren geschoven als het ‘hart’ 
van de strategie. Aan de ene kant is de VSDO II een uniek document omwille van haar 
langetermijnvisie, met een blik op 2050. Aan de andere kant heeft de VSDO II gefungeerd als 
springplank voor het concept ‘transitie’, dat sindsdien ingang heeft gekend in het reguliere 
beleid. Naast deze beide concepten, bevat de VSDO II ook een reeks aan projecten die acties 
rond duurzame ontwikkeling moeten aansturen op de korte termijn. 

Op basis van de interviews hebben we een reconstructie kunnen maken van de ontwerpfase, 
alsook van de manier waarop de VSDO II uitgevoerd zal worden. Aan de hand hiervan 
kunnen we een beeld geven van de belangrijkste actoren die betrokken waren in het 
beleidsproces.  

Het Team DO (TDO) is een administratieve cel binnen de Stafdienst van de Vlaamse 
Regering, en is ondergebracht onder de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid o.l.v. de 
minister-president. Het team is verantwoordelijk voor de coördinatie en het overkoepelende 
beleid voor duurzame ontwikkeling (Vlaamse Regering, 2011, p. 26). De taak tot actualisering 
van de VSDO en de coördinatie hieromtrent valt hieronder, hetgeen ook impliciet aanvaard 
werd door de verschillende beleidsdomeinen. De ontwerpfase begon onder grote tijdsdruk 
tengevolge van een late start. Echter, een strakke timing opgesteld door het TDO zorgde voor 
een duidelijke taakverdeling met tussentijdse opdrachten. In eerste instantie werd het 
steunpunt Duurzame Ontwikkeling gevraagd een ontwerptekst te schrijven voor de 
langetermijnvisie. Deze werd vervolgens besproken op een vergadering van de 
interdepartementale Werkgroep Duurzame Ontwikkeling (WGDO) en op een 
stakeholderoverlegmoment (cf. infra). Het vervolg van het ontwerpproces werd gedragen door 
de coördinerende bevoegdheid van het TDO, in samenspraak met de WGDO, bevoegd voor 
het aanleveren van teksten en acties, en, op regelmatigere basis, het dagelijks bestuur van de 
WGDO (vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen belast met de drie dimensies van 
duurzame ontwikkeling). Dit afstemmingsproces was doorspekt met overlegmomenten met 
hoger geplaatste instanties (zoals het forum van secretarissen-generaal) en het kabinet van de 
minister-president. Evenwel, de meest directe betrokkenheid van het politieke niveau kwam op 
het moment dat de definitieve tekst ter goedkeuring werd voorgelegd. Op dit punt was de tekst 

                                                 
2
 Uit de interviews en de vergelijking tussen de cases kwam heel wat informatie dat wees op het belang van de 

inclusie van de normatieve invalshoek en dat enkel door deze toevoeging opgenomen kon worden in het 
analysekader. 
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reeds besproken geweest op twee stakeholderoverlegmomenten, waarin de adviesraden, het 
middenveld, de sociale partners, experten evenals vertegenwoordigers van de overheid 
aanwezig waren. Nadat de tekst inhoudelijk bijgestuurd was op deze overlegmomenten, werd 
er nog een adviesronde ingesteld. Tijdens deze fase konden de erkende adviesraden hun 
mening uiten, waarna de adviezen gebundeld en verwerkt werden door het TDO en de 
beleidsdomeinen (vertegenwoordigd in de WGDO). De resulterende tekst, het product van 
een 9-tal maanden administratieve inspanning, werd in februari 2011 ter goedkeuring aan het 
parlement voorgelegd. De langetermijnvisie vormt de basis voor inspanningen op korte 
termijn, vastgesteld in verschillende acties. De belangrijkste van deze acties, tijdens het 
ontwerpproces aangedragen door de verschillende beleidsdomeinen, zijn genummerd en 
worden jaarlijks opgevolgd. Het systeem dat hiervoor gebruikt werd, is afgeleid van het 
opvolgingssysteem van ViA. Verscheidene van de genummerde acties komen ook voor in 
beide programma’s. Daarnaast bestaan er nog een aantal niet-genummerde acties, die weliswaar 
opgenomen zijn maar waarvoor er bij de beleidsdomeinen, in tegenstelling tot de andere 
(genummerde) acties, geen budget voorzien is en dus voor hun uitvoering afhangen van de 
initiatieven van geïnteresseerde beleidsdomeinen. De uitvoerders van de VSDO II zijn de 
beleidsdomeinen, die instaan voor de uitvoering van de projecten en de opvolging. Het TDO 
en de WGDO blijven een rol spelen, onder andere bij informatieverstrekking- en verzameling. 

ViA 
Evenals de VSDO II is ViA een transversaal (maatschappelijk) ontwikkelingsprogramma, 

dat vertrekt vanuit een bepaalde visie die nagestreefd moet worden tegen een bepaalde termijn 
(nl. Vlaanderen tegen 2020 binnen de top-5 van Europese regio’s te loodsen). Het plan vertrekt 
echter niet van het concept ‘duurzame ontwikkeling’, en stelt de sociaaleconomische 
ontwikkeling van Vlaanderen als ankerpunt. Een ander verschilpunt is het net vernoemde 
tijdskader voor beide plannen: ViA stelt de middellange termijn van 2020 als streefjaar, terwijl 
de VSDO II zich richt op 2050 voor het realiseren van de uitgewerkte transities. 
Desalniettemin hebben overwegingen die kaderen binnen het discours van duurzame 
ontwikkeling, onder invloed van allerlei stakeholders, ook hun toegang gevonden tot het 
programma.  

Gekoppeld aan ViA is het Pact2020. Dit Pact bevat 20 doelstellingen die de doorbraken van 
ViA haalbaar moeten maken. ViA heeft daarnaast in een latere fase enkele elementen van de 
VSDO II geassimileerd, nl. het transitiedenken en verscheidene overlappende projecten. Het 
transversale ontwikkelingsprogramma is uitgegroeid tot hét toekomstproject van de Vlaamse 
Regering, en heeft veel van de structuur en de inhoud voor het Regeerakkoord 2009-2014 
geleverd. 

Het ontwerpproces van ViA kent evenwel een volledig ander verloop dan dit van de VSDO 
II (Buttiens en Verhoest, 2011b). Het voornaamste verschil is de arena waarin beide processen 
zich in de fase van de beleidsvoorbereiding hebben afgespeeld. Waar de VSDO II een 
nagenoeg volledig administratief proces is gebleken van oorsprong tot afwerking, lag de 
oorsprong en uitwerking van ViA bijna uitsluitend bij politieke en maatschappelijke actoren. 
Enkele leidende ambtenaren waren wel betrokken bij het ontwerpproces, maar deze 
bemiddeling was beperkt. ViA werd pas voorgesteld aan de volledige administratie toen de 
inhoud zo goed als vast lag. 

De grondslagen van ViA werden gelegd in 2005 en het betrof initieel een plan opgesteld 
door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Raad voor 
Wetenschapsbeleid (VRWB). In 2006 zag de naam ‘Vlaanderen in Actie’ het licht, en werd het 
een algemeen sociaaleconomisch ontwikkelingsplan zoals veel Europese regio’s er een hebben 
(zie bv. het Waalse Marshallplan; Tegenbos, 24.02.2011). Het ontwerpproces werd gedragen en 
gecoördineerd door het kabinet van de Minister-president. Deze instantie werkte nauw samen 
met allerlei sociale partners en het brede georganiseerde middenveld. Als mediërend orgaan 
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tussen het brede middenveld en het politieke niveau, werd de Stuurgroep ViA ingericht. Deze 
bestaat uit experten en zogenaamde ‘captains of society’ (vertegenwoordigers van het 
middenveld die Pact2020 hebben ondertekend), en kende een richtinggevende en begeleidende 
functie. De inhoud van het plan werd uitgetekend in allerlei ViA-ateliers (2008-2009), die 
resulteerden in het formuleren van de doorbraken die moesten leiden tot de uitgestippelde 
toekomstvisie. De Stuurgroep begeleidde deze ateliers en bundelde de resultaten uit alle 
werkgroepen, en gaf als zodanig de richting aan waarin het plan evolueerde. Eveneens in 2009 
werd Pact2020 uitgetekend in samenwerking met de maatschappelijke partners. De 
ontwerpfase werd beëindigd met de integratie van ViA in het regeerakkoord 2009-2014. Een 
bijkomende ontwerpfase vond echter plaats in maart 2011, naar aanleiding van de financiële en 
economische crisis. In een poging om de maatschappelijke partners meer te betrekken bij de 
uitvoering, en ViA zelf meer af te stemmen op de geobserveerde maatschappelijke 
ontwikkelingen, werd er gezocht naar transversale verbanden tussen de doelstellingen. Bij deze 
bijsturing en verdieping waren de administratie, de Raad van Wijzen (cf. infra) de ministers en 
hun kabinetten, experts, de Studiedienst van de Vlaamse Regering en de ondertekenaars van 
Pact2020 betrokken. 

ViA berust in haar uitvoering op korte termijn ook op projecten. Zoals eerder vermeld 
worden deze jaarlijks opgevolgd. Het maatschappelijk middenveld is een van de belangrijke 
dragers van de uitvoering, zoals verzinnebeeld wordt door Pact2020. Een andere belangrijke 
drager is de Vlaamse administratie. Hun rol is belangrijker in de uitvoerings- dan in de 
ontwerpfase: er werd een interdepartementale werkgroep ViA ingesteld die belast was met het 
uitwerken van de doorbraken in projecten, en het opnemen van ViA in het regeerakkoord 
(gevolg gevend aan hun verantwoordelijkheid als ‘drager’ van ViA). Dit gaf aanleiding tot het 
uitbreiden van het takenpakket van de werkgroep verantwoordelijk voor het monitoren van het 
regeerakkoord. Deze was nu eveneens belast met het opvolgen van ViA. De rol, en naam, van 
de Stuurgroep ViA werd ook lichtjes gewijzigd. De nieuwe ‘Raad van Wijzen’, eveneens een 
raad samengesteld door een aantal captains of society, vervult een alarmbel- en 
klankbordfunctie, hetgeen opgevat kan worden als een iets beperktere rol dan voorheen. 

3. Methodologie 
Voor de uitvoering van de hierboven beschreven analyse hebben we via twee verschillende 

kanalen informatie vergaard. Langs de ene kant hebben we een literatuurstudie uitgevoerd, en 
hebben we verscheidene documenten gerelateerd aan een beider beleidsprocessen ontleed. In 
tweede instantie hebben we vier interviews afgenomen met (vijf) ambtenaren die een belangrijke 
rol gespeeld hebben in het VSDO II-beleidsontwerpproces. Beide bronnen van informatie 
hebben we vervolgens samengebracht om de resultaten te vergelijken en eventueel uit te 
diepen. Tot slot hebben we een vergelijking gemaakt tussen het ViA-beleidsontwerpproces en 
het beleidsontwerpproces van de VSDO II.  

De vragenlijst die we gehanteerd hebben voor de interviews is opgesteld op basis van de lijst 
van succes- en faalfactoren, geïntroduceerd in de theoretische paper. Deze hadden we 
opgesteld op basis van verschillende bronnen (o.a. Buttiens & Verhoest, 2011a; Lafferty, 
2004b; UNDP & OECD, 2002). Ook de in de theoretische paper geïdentificeerde 
coördinatiemechanismen en –instrumenten verschaffen ons informatie over het karakter van 
afstemming.  

Voor de gegevensverzameling hebben we nauw samengewerkt met Dorien Buttiens en 
professor Koen Verhoest, onderzoekers van het Instituut voor de Overheid (IO) en het 
Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Vermits zij eveneens, weliswaar vanuit een 
meer bestuurskundige optiek, onderzoek verrichtten naar beleidsdomeinoverschrijdende 
coördinatie, besloten we om samen te werken: het IO nam de informatieverzameling inzake 
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ViA voor haar rekening, terwijl wij ons ontfermden over de ontwerp- en uitvoeringsfase van de 
VSDO II. Vervolgens deelden we de informatie die van nut kon zijn voor de andere partij. 
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DEEL II: ANALYSE VAN DE RESULTATEN 
In deel twee van deze paper komen we tot de concrete analyse en bespreking van de 

resultaten. Deze zijn weergegeven in bijlage 1. De indeling van deze analyse is gebaseerd op het 
in tabel 1 gepresenteerde kader: in eerste instantie bespreken we het proces op basis van de 
twee invalshoeken, en vervolgens behandelen we de output. 

4. Analysefocus 1: het beleidsontwerpproces 
Zoals vermeld bekijken we op het niveau van het proces de mate van coördinatie. Dit doen 

we vanuit twee invalshoeken, waarbij we onder de normatieve invalshoek de bereidwilligheid 
van de betrokken beleidsdomeinen nagaan om gecoördineerd op te treden, terwijl we vanuit de 
structurele invalshoek de ‘sterkte’ van het coördinatieproces analyseren, aan de hand van 
allerlei succes- en faalfactoren.  

4.1 De normatieve invalshoek 
De opzet om de operationele principes en doelstellingen van duurzame ontwikkeling op te 

waarderen tot een van de centrale bouwstenen van de besluitvorming, vertaalt zich op het 
ontwerpniveau in de vraag naar het gemak waarmee de verschillende betrokkenen zich achter 
deze principes scharen en hun acties afstemmen. Immers, de steun van de verschillende 
beleidsdomeinen zal nodig zijn om deze normatieve verandering teweeg te brengen. Dit zal 
slechts slagen indien de betrokken beleidsdomeinen zich kunnen scharen achter een 
gezamenlijke opvatting van duurzame ontwikkeling, hetgeen mede bereikt wordt door het 
wederzijds afstemmen van beleid, of coördinatie. Of en in hoeverre er reeds een gedeeld 
waardenkader rond bestaat, kan nagegaan worden door te kijken naar het gemak waarmee de 
verschillende beleidsdomeinen coördineren, hun acties op elkaar afstemmen, toegevingen 
doen, … 

In de eerste plaats moet duidelijk gemaakt worden dat het onterecht zou zijn ViA met de 
VSDO II te vergelijken op dit punt. Het zou ongepast zijn beide programma’s te vergelijken 
op basis van de mate waarin duurzame ontwikkeling als leidinggevend principe de 
verschillende betrokkenen tot coördinatie heeft bewogen. De VSDO II is immers per definitie 
gericht op duurzame ontwikkeling, terwijl ViA, in de eerste plaats een sociaaleconomisch 
ontwikkelingsprogramma, pas onder impuls van het middenveld en externe stakeholders 
ecologie op de agenda heeft geplaatst.

 3
 Verder valt ViA buiten dit deel van onze beschouwing 

omdat het een proces is geweest dat zich heeft afgespeeld buiten de werkingssfeer van de 
administratie. Begaan met de vraag naar de mate waarin duurzame ontwikkeling als 
beleidsprincipe leeft binnen de Vlaamse administratie, onderzoeken we of en in hoeverre 
beleidsdomeinen openstaan voor de hiervan afgeleide principes en ze eventueel opnemen als 
basis van besluitvorming. Dit is vanzelfsprekend het meest veelzeggend bij de beleidsdomeinen 
die historisch gezien niet gekoppeld worden aan de problematieken van duurzame 
ontwikkeling. De administratie, vertegenwoordigd in het College van ambtenaren-generaal, 
heeft natuurlijk haar goedkeuring verleend aan ViA, dat ook aspecten van duurzame 
ontwikkeling geïntegreerd heeft onder aanvoering van verscheidene maatschappelijke actoren. 
Echter, de administratie in haar totaliteit heeft geen invloedrijke rol gespeeld, hetgeen een 

                                                 
3

 Over het beleidsontwerpproces van ViA is weinig geschreven, aangezien het zich vooral buiten de 
administratieve sfeer heeft afgespeeld. Voor het merendeel van onze informatie zijn we aangewezen geweest op 
de informatie bekomen door het IO, vooral via interviews. Ook voor deze gegevens is dit het geval geweest, 
waardoor een directe referentie niet mogelijk is. 
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vergelijking en uitspraken over een herschikking van prioriteiten op het niveau van de 
administraties uitsluit. 

Er moet wel opgemerkt worden, en dit is bevestigd in onze interviews, dat de mogelijkheden 
om beleidsdomeinoverschrijdend samen te werken sinds de BBB-hervormingen beduidend 
minder structureel ondersteund worden.

 4
 Er zijn wel nog voorzieningen getroffen om de 

verschillende beleidsdomeinen op verschillende fases te laten interageren (zoals bijvoorbeeld 
de WGDO), maar de BBB-hervorming bemoeilijkt (spontane maar ook geprogrammeerde) 
coördinatie- en samenwerkingsinspanningen door de rigide opdeling van de overheid in 
verticale georganiseerde beleidsdomeinen (NPM). Zodoende is het beleidsontwerpproces van 
de VSDO II (in tegenstelling tot ViA, dat voornamelijk een politieke aangelegenheid is 
gebleken), en de rol van de WGDO hierin, op zich reeds een indicatie dat er een ‘herschikking’ 
van prioriteiten heeft plaatsgevonden. Ondanks de structurele (en organisatorische) obstakels 
werd er voortdurend gecoördineerd en werden er inspanningen ondernomen om alle 
beleidsdomeinen samen te brengen. Dit is op zijn minst een indicatie dat duurzame 
ontwikkeling erkend wordt als een holistische en transversale aangelegenheid die een adequate 
beleidsdomein-overschrijdende aanpak vereist. 

Verschillende vragen in de vragenlijst peilden naar het gemak van samenwerking en het 
bestaan van een gedeeld waardenkader dat de intersectorale coördinatie zou kunnen 
vergemakkelijken. Hieruit bleek dat, ondanks het bestaan van de hierboven geformuleerde 
infrastructurele obstakels, het meermaals geïdentificeerde en gelaakte gebrek aan een 
(stimulerend) budget en een zeer krappe timing, er een grote bereidheid tot samenwerken 
bestond. Van deze bereidheid getuigen meerdere vaststellingen. Zo beaamden alle 
respondenten dat het TDO in zijn algemeen coördinerende functie kon rekenen op 
ondersteuning door alle beleidsdomeinen. Tevens, zo werd vermeld, kwamen de verschillende 
beleidsdomeinen, vertegenwoordigd in de WGDO, steeds de gemaakte afspraken in het kader 
van de opgestelde agenda, na (zij het soms met een beetje vertraging, en na een herinnering 
vanwege het TDO). Het aantal vergaderingen van de WGDO werd verhoogd, en alhoewel een 
volledige bezetting nooit bereikt werd, kan er ook niet gesproken worden van beleidsdomeinen 
die blijk gaven van algemene desinteresse of courante afwezigheid. Weliswaar waren er 
beleidsdomeinen die méér actief deelnamen aan het coördinatieproces, nl. deze die een 
historische affiniteit hadden met de thematiek (en ook onder andere vertegenwoordigd zijn in 
het dagelijks bestuurs van de WGDO). De agendapunten die ter sprake kwamen op de 
WGDO, zoals de voorstellen van de beleidsdomeinen inzake op te nemen projecten, werden 
steeds met consensus beslecht. Van conflicten tussen beleidsdomeinen, tussen 
beleidsdomeinen en het TDO of binnen een bepaald beleidsdomein (met hogere ambtenaren 
of collega’s), was er zo goed als geen sprake.

5
 De langetermijnvisie was het meest besproken 

deel van de VSDO II. Voor het overige veroorzaakte enkel de krappe timing hier en daar 
kleinschalige momenten van frictie. 

Maar deze vaststelling moet enigszins genuanceerd worden. De mate waarin deze bereidheid 
wel degelijk een weerspiegeling is van een algemene gedragenheid van duurzame ontwikkeling 
als leidinggevend principe, wordt verstoord door verschillende elementen. In de eerste plaats is 
de verplichting voor het actualiseren van de VSDO opgesteld in het decreet duurzame 
ontwikkeling. Verder lijkt, zo rapporteren meerdere respondenten, de algemene betrokkenheid 
en de bereidwilligheid tot samenwerking in grote mate gestuurd door de motivatie die het 
TDO aan de dag heeft gelegd in haar taken. Het TDO richtte extra infosessies en workshops 

                                                 
4
 Het infrastructurele aanpassingsproces ‘BBB’ is gestoeld op de principes van New Public Management 

(NPM), hetgeen, zoals betoogd is in de theoretische paper, een organisatieprincipe is dat de noodzaak om te 
coördineren enkel doet toenemen. 

5
 Dit was vroeger wel het geval (Spillemaeckers en Bachus, 2008; Happaerts, 2011). 
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in, en, in nauw overleg met het dagelijks bestuur van de WGDO, verhoogde de frequentie van 
de WGDO-vergaderingen. Indien nodig verzekerden bilaterale overlegmomenten tussen het 
TDO en een ‘nalatig’ beleidsdomein de verwachte input van het beleidsdomein. Dit is 
natuurlijk op zich positief, ware het niet dat dit de motivatie in hoofde van de beleidsdomeinen 
zelf, overschaduwt. Zo benadrukten de interviews dat er weinig actieve samenwerking was, 
hetgeen zou wijzen op een verregaande betrokkenheid op het onderwerp/beleidsplan. 
Hiervoor kunnen we wijzen op de verschillende WGDO-vergaderingen, die weliswaar in aantal 
zijn toegenomen, maar nooit konden buigen op een voltallige bezetting. Verder vermeldde een 
respondent de ontgoochelend lage opkomst op de WGDO-sessie gewijd aan (het verkennen 
en uitdiepen van) transversale samenwerkingsverbanden en –mogelijkheden, toch een 
kernelement van sterke beleidsafstemming. Dit ondersteunt de vaststelling dat inspanningen 
die verder gingen dan hetgeen verwacht werd toch niet evident waren. Dat er steeds, en relatief 
vlot, een consensus bereikt kon worden, kent eveneens verscheidene mogelijke verklaringen. 
De langetermijnvisie, het hart van de VSDO II, houdt weinig inhoudelijke richtlijnen in voor 
de acties op de korte termijn. Een tijdshorizon tot 2050 heeft weinig directe impact op het 
beleid van morgen en de nabije toekomst, zoals expliciet bevestigd werd door twee 
respondenten. Hierdoor werd er niet gecoördineerd vanuit een ‘zero-sum’ instelling, waarbij 
bepaalde actoren noodzakelijk zouden moeten inbinden en niet alles haalbaar was. De door de 
individuele beleidsdomeinen voorgestelde projecten werden dan ook weinig bediscussieerd en 
ondervonden weinig weerstand wat betreft hun opname in de strategie. Volgens een 
respondent zou dit meer gestimuleerd kunnen worden door bilateraal of multilateraal overleg 
tussen geïnteresseerde beleidsdomeinen (in plaats van plenaire zittingen met de WGDO) zodat 
er meer gericht afgestemd zou kunnen worden. Echter, de BBB-infrastructuur biedt weinig 
ondersteuning voor dergelijke initiatieven (cf. supra). Vanzelfsprekend werd er wel over 
gewaakt dat niet eender wat in het document terecht kwam, maar al bij al werd deze controle 
als weinig beperkend ervaren. Complementair hieraan was het gebrek aan een centraal, 
bijkomend budget voor de VSDO II (cf. infra). Dit leidde volgens alle respondenten ertoe dat 
er weinig nieuwe initiatieven uitgewerkt werden, maar bijna uitsluitend reeds bestaande of 
geplande projecten voorgesteld werden, die al in de begroting ingeschreven waren. Alhoewel 
dit de haalbaarheid van de strategie ongetwijfeld verhoogt, betreft het wel initiatieven die veelal 
niet het product zijn van een intersectoraal gecoördineerde beleidsproces. Ze zijn eerder het 
gevolg van inspanningen van geïsoleerde beleidsdomeinen die er elk hun perspectief op 
duurzame ontwikkeling op nahouden (zie ook de bespreking van HEPI en VEPI in de 
theoretische paper, pp. 16-17). Een laatste element dat bijgedragen heeft tot het gemak 
waarmee de samenwerking van de verschillende beleidsdomeinen verkregen kon worden, is de 
door alle respondenten gerapporteerde beperkte politieke interesse, of de lage betrokkenheid 
van leidinggevende ambtenaren. Alhoewel dit niet noodzakelijk negatief is (inmenging van 
hooggeplaatste personen kan ook als obstructief ervaren worden), verlaagt dit wel de status van 
de strategie in hoofde van de verschillende betrokkenen, en daarmee de belangen die ermee 
gepaard gingen.

 6
 Ten slotte kan aangegeven worden dat de vertegenwoordigers van de 

beleidsdomeinen in de WGDO telkens aanzien kunnen worden als de personen die, binnen 
hun eigen beleidsdomein, het meest begaan zijn met duurzame ontwikkeling. Hun 
waardenkader is ongetwijfeld meer afgestemd op duurzame ontwikkeling dan de meeste andere 
ambtenaren van hun beleidsdomein – hetgeen ondersteund wordt door de eerdere vaststelling 
van een gebrek aan interesse van de kant van de aan het ontwerpproces externe ambtenarij. Er 

                                                 
6

 In bestuurskundige termen (zie de bespreking van afstemmingsmechanismen en –instrumenten in de 
theoretische paper): indien er sprake is van een netwerk, dat kan berusten op een gedeeld waardenkader, kan 
hiërarchische inmenging als belemmerend ervaren worden. In het geval van de VSDO II, waar een dergelijk 
gedeeld waardenkader duidelijk beperkt is, is hiërarchische inmenging echter noodzakelijk om het belang van de te 
leveren inspanningen aan te halen. 
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lijkt dan ook nog geen sprake van een algemeen gedeeld waardenkader binnen de Vlaamse 
administratie. 

Een belangrijk invloed op de consolidatie van een dergelijke waardenkader is de 
maatschappelijk uitgeoefende druk op de verschillende beleidsdomeinen om rekening te 
houden met het thema. Dit draagt er zowel op beleidsdomeinspecifiek als -overschrijdend 
niveau toe bij dat de problematiek gradueel zijn weg vindt tot de kern van de besluitvorming. 
Ook al zijn de aangedragen projecten ontstaan binnen de grenzen van de geïsoleerde 
beleidsdomeinen, toch kunnen deze dus in de kern doorweven zijn met doelstellingen van 
duurzame ontwikkeling. 

Algemeen beschouwend kan dus gesteld worden dat het coördinatieproces zeer soepel is 
verlopen, hetgeen blijk geeft van een positieve houding ten aanzien van het maatschappelijk 
vraagstuk vanuit de verschillende beleidsdomeinen. Een dergelijk gedeelde overtuiging van het 
belang van het proces en de samenwerking, stimuleert de uiteindelijke herschikking van 
prioriteiten bij de besluitvorming. Echter, veel wijst erop dat deze vaststelling afgezwakt moet 
worden, vermits er talrijke argumenten van infrastructurele en organisatorische aard zijn die het 
verband tussen het gemak van de coördinatie en de centralisering van het thema beïnvloeden. 

4.2 De structurele invalshoek 
Onder deze noemer bespreken we het coördinatieproces in termen van zijn organisatorische 

sterkte. Aan de hand van onze lijst met succes- en faalfactoren kunnen we algemene 
beleidsaanbevelingen formuleren die bijvoorbeeld meegenomen kunnen worden naar een 
volgende actualisatieronde van de VSDO. In deze zin legt dit deel van de bespreking zich toe 
op een analyse van de coördinatie-mechanismen en instrumenten, en de sterktes en zwaktes 
van het proces. Waar nuttig geacht, betrekken we het ontwerpproces van ViA erbij ter 
illustratie of om onze vaststellingen kracht bij te zetten. We gaan er van uit dat hoe sterker de 
coördinatie, hoe meer de ‘hokjesmentaliteit’ en de fragmentatie en verkokering in verticale 
beleidsdomeinen (zie theoretische paper) doorbroken wordt. Dit zou op zijn beurt een beleid 
voor duurzame ontwikkeling moeten faciliteren. 

4.2.1 Bevorderlijke aspecten 
Over het algemeen beschouwd is het een zeer sterk, zeer gestructureerd coördinatieproces 

gebleken. Dit blijkt wanneer we het ontwerpproces met behulp van de lijst van succes- en 
faalfactoren tegen het licht houden.  

Het ontwerpproces scoort hoog voor wat betreft structuurelementen en projectmanagement. Het 
werd aangestuurd door een gemotiveerde en enthousiaste coördinerende instantie (het TDO) 
dat ondergebracht is bij een centraal beleidsdomein onder aansturing van de minister-
president. In uitvoering van zijn taken, namelijk coördineren, informatie verzamelen en 
verspreiden (zowel intern als extern, i.e. binnen de Vlaamse administratie en naar de 
maatschappij toe) en bemiddelen ingeval van conflicten gekoppeld aan timing en 
verantwoordelijkheden, kon het op de ondersteuning rekenen bij alle beleidsdomeinen. Het 
coördinerend orgaan werd in haar bemiddelingsfunctie bijgestaan door een onderhandelings- 
en bemiddelingsforum, nl. de WGDO, dat als centraal forum diende met betrekking tot 
inhoudelijke aspecten. Het TDO leidde het proces aan de hand van een duidelijke 
taakverdeling geënt op een strakke timing. Op basis hiervan werden duidelijk afgelijnde taken 
en verantwoordelijkheden toegewezen aan de verschillende leden van de WGDO (en, bij 
uitbreiding, hun volledige beleidsdomein). Het proces werd constant geëvalueerd in de 
WGDO-vergaderingen, en op verscheidene andere momenten zoals de 
stakeholderoverlegmomenten en de adviesronde. Er werd eveneens sterk rekening gehouden 
met bestaande plannen, zowel op overkoepelend niveau (Europees) als op het niveau van de 
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onderscheiden beleidsdomeinen. Op overkoepelend niveau betrof deze afstemming vooral de 
vooropgezette doelstellingen (‘targets’), terwijl er met betrekking tot de 
beleidsdomeingebonden plannen vooral rekening gehouden werd met de inhoud en de 
uitvoeringsaspecten (hetgeen de haalbaarheid van de strategie bij uitvoering ten goede komt). 
De meeste aandacht van afstemming met bestaande plannen betrof echter het 
monitoringssysteem, waarbij men heeft getracht de rapporteringslast te minimaliseren door de 
monitoring van de VSDO II te integreren met deze van ViA. Het feit dat eenzelfde persoon 
belast was met de centrale begeleiding van beide projecten, heeft hierbij een belangrijke rol 
gespeeld. 

Het proces verliep daarnast via open en transparante communicatie. Er werden voortdurend 
overlegmomenten in de vorm van de WGDO-vergaderingen georganiseerd, terwijl het TDO 
zich bezighield met het verspreiden van kennis (door het organiseren van workshops en 
infosessies, en het betrekken van experten) om het proces inhoudelijk te ondersteunen. 

Deze communicatie werd ook verspreid naar maatschappelijke stakeholders. 
Stakeholderbetrokkenheid werd ook actief opgezocht aan de hand van de 
stakeholderoverlegmomenten en adviesrondes. Dergelijke participatie is daarenboven decretaal 
verankerd (Vlaamse Regering, 29.04.2011, p. 26), en is structureel uitgedragen en afgewerkt in 
de loop van de ontwerpfase. De betrokkenheid en inzet van de leden van de WGDO werd ook 
verzekerd aangezien deze taak was ingeschreven in hun takenpakket. Verder werden de 
leidinggevende ambtenaren ingezet in het ontwerpproces ter aftoetsing van de voorstellen, 
zowel via het TDO bij het SG-forum als binnen de beleidsdomeinen bij de voorbereiding van 
de WGDO-vergaderingen. Ook de minister-president bevestigde zijn engagement voor het 
proces, naar aanleiding van twee parlementaire vragen (van Griet Smaers, 28.10.2010, en Ludo 
Sannen, 09.11.2010). 

Ook op het vlak van culturele waarden kunnen we een genuanceerd positief beeld schetsen, 
zeker wat betreft de bereidwilligheid om samen vorm te geven aan de strategie (cf. supra: 
normatieve invalshoek). Wel moet hierbij de kanttekening gemaakt worden dat deze 
medewerking minder ingegeven bleek te zijn door eigen overtuiging. Wettelijke voorschriften 
om een nieuwe VSDO op te stellen, onder begeleiding van het (gedreven) TDO en door 
samenwerking via de WGDO, zorgden voor de nodige stimuli. 

Grootschalige coördinatieprocessen zoals dewelke de VSDO II leven in heeft geblazen, 
kunnen uitgroeien tot organisatorische nachtmerries. Tengevolge van het leiderschap dat het 
TDO aan de dag legde, en de uit de VSDO I getrokken lessen, kon dit vermeden worden. Het 
proces werd gedragen door de kennis waarover de betrokken actoren beschikten. Inhoudelijk 
heeft de VSDO II het volledig over een andere boeg gegooid, en gezien ook een beperkt aantal 
van de betrokken actoren een rol hadden gespeeld bij de eerste VSDO, heeft er slechts in 
beperkte mate kennisoverdracht plaatsgevonden. Dit betekende echter niet dat er een gebrek 
aan themagebonden kennis aanwezig was, integendeel. Geen enkele respondent rapporteerde 
een gebrek aan kennis bij de verschillende partijen. Eventuele hiaten in kennis werden ook 
aangepakt door infosessies (met experten) die het TDO organiseerde.  

4.2.2 Beperkende aspecten 
Evenals bij de normatieve invalshoek moeten deze succeselementen afgewogen worden 

tegen een aantal beperkende factoren die het proces hebben getekend. 
Zo bestond er geen begeleidend ICT-netwerk dat ondersteuning zou kunnen bieden bij het 

bijhouden, uitdiepen en verspreiden van kennis over de verschillende infrastructurele grenzen 
heen. Dit zou mogelijkheden bieden om tegemoet te komen aan de moeilijke oefening om alle 
beleidsdomeinen, elk met hun eigen agenda’s, steeds samen te krijgen op de WGDO-
vergaderingen. Het zou de informatie immers te allen tijde beschikbaar stellen aan deze 
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partijen, of de taak van het TDO om informatie te verspreiden vergemakkelijken. Een dergelijk 
informatienetwerk zou in deze zin een vruchtbare voedingsbodem kunnen blijken voor de 
ontwikkeling van een gedeeld waardenkader. 

De ijver om steeds alle leden van de WGDO samen te krijgen, kan in sommige gevallen 
zelfs geleid hebben tot contraproductieve effecten. Zeker bij het zoeken naar intersectorale 
verbanden, zou het coördinatieproces, zo heeft een respondent gesuggereerd, gebaat kunnen 
hebben van overleg op kleinere schaal. Zo had er dieper in detail getreden kunnen worden. 
Deze mogelijkheid wordt echter bijkomend verhinderd door de eerder vermelde onaangepaste 
infrastructuur. 

Structureel miste het TDO een hiërarchisch hogere positie, ondanks haar centrale vestiging. 
Alhoewel het orgaan haar taak met glans heeft vervuld, zou het wat meer hebben kunnen 
aansturen op meer verregaande beleidsdomeinoverschrijdende samenwerking indien ze hoger 
geplaatst zou zijn. Dit zou het de bevoegdheid verlenen om straffen en/of beloningen uit te 
delen. 

Ondanks bepaalde piekmomenten van evaluatie (stakeholderoverlegmomenten, adviesraden), 
werd deze functie van de WGDO niet ten volle benut, voornamelijk wat betreft de acties op 
korte termijn. 

Terwijl daarenboven de koppeling met bestaande plannen een positief effect genereert met 
betrekking tot de belasting van de verschillende administraties, gaat er ook een minder positief 
effect mee gepaard. Het beperkt immers de impact van de strategie, waardoor het innovatief 
karakter verzwakt wordt en het meer in de richting ontwikkelde van ‘business as usual’. De 
langetermijnvisie echter blijft baanbrekend, maar leek de aangedragen projecten weinig 
concrete beperkingen op te leggen. 

Verder ondermijnden een krappe timing (omwille van een te late opstart) en de afwezigheid 
van een centraal, apart (aan het proces toegewijd) budget, de sterkte van het coördinatieproces 
en de impact van het document tout court. Dit heeft immers bijgedragen aan een overbelasting 
van het personeel, dat zich geconfronteerd zag met potentieel grote en interessante uitdagingen 
die echter teruggeschroefd moesten worden onder invloed van tijds- en financiële beperkingen. 
Zeker het ontbreken van een stimulerend en overkoepelend budget, dat in het kader van de 
operationele projecten van de VSDO I besproken werd maar uiteindelijk niet werd ingevoerd, 
zagen de actoren zich genoodzaakt om hun inspanningen te beperken tot de reeds 
ingeschreven of uitgewerkte projecten, en kon er niet ingezet worden op doorgedreven 
samenwerkingsinspanningen en dergelijke. Dergelijke getemperde doelstellingen komen de 
haalbaarheid wel ten goede, maar zijn ook minder geïnspireerd.  

Deze tekortkomingen kunnen op hun beurt toegewezen worden aan een centraal hiaat in het 
coördinatieproces, nl. de betrokkenheid van leidinggevende instanties. Zoals eerder vermeld werden 
de leidinggevende ambtenaren wel indirect betrokken bij het proces, maar de interviews wezen 
uit dat deze betrokkenheid vaak slechts een formaliteit betrof en er langs deze hoek weinig 
structurele inmenging was.

 7
 Daarbij, volgens een respondent werd enkel effectief ingegrepen 

door de hogere echelons wanneer er teveel tijd of middelen in het proces gestoken werden (bv. 
in het geval van het aandragen van nieuwe projecten). 

De grootste hiaat van het ontwerpproces is echter de politieke betrokkenheid gebleken. Dit 
blijkt het grootste gemis van de VSDO II, zeker wanneer we het ontwerpproces afsteken 
tegenover dit van ViA. Een hoger gehalte aan politieke ondersteuning is een element dat een 
positieve invloed zou kunnen hebben gehad op de hierboven besproken remmende factoren. 
De beperkte politieke interesse heeft mede geleid tot een lage inschatting van de strategie in 

                                                 
7
 Dit gaat natuurlijk niet op voor de (weinige) beleidsdomeinen waarvoor de WGDO-vertegenwoordiger 

tegelijkertijd afdelingshoofd was of een andere leidinggevende functie vervulde. 
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hoofde van de leidinggevende ambtenaren en de direct betrokkenen. Dit beknot dan, 
supplementair aan restrictieve budgetten en tijd, de inzet en creativiteit van de ontwerpers.  

Alhoewel het gebrek aan politieke sturing de samenwerking versoepelde (een geconcipieerd 
lagere impact leidt tot minder conflicterende belangen), is het eveneens een essentieel element 
bij moeilijke coördinatieprocessen die lijden onder een gebrek aan bv. eensgezindheid, sturing 
(zoals bv. een ongestructureerd en nieuw ontwerpproces zoals ViA) of een gedeeld 
waardenkader dat afstemming volgens een netwerkmechanisme zou mogelijk maken. Terwijl 
politieke inmenging cruciaal kan blijken bij moeilijke coördinatieprocessen, vermeldden 
verschillende respondenten toch dat dit niet noodzakelijk belemmerend hoeft te zijn. Een 
gebrek aan sturing verzwakt ook het eindresultaat vermits een gebrek aan politieke interesse 
zich vertaald heeft in de perceptie dat de strategie minder belangrijk is. Politieke ondersteuning 
verzekert de publieke bekendheid van het document, hetgeen een extra stimulans (al dan niet 
opgelegd) is voor de coördinerende instanties om de inspanningen te verhogen. 

4.2.3 Vergelijking met ViA 
De vergelijking met ViA is geen vanzelfsprekende oefening. Gezien het totaal verschillende 

verloop van beide ontwerpprocessen, zijn er maar enkele aanknopingspunten waarop we 
kunnen inzoomen met het oog op het formuleren van beleidsaanbevelingen inzake 
beleidsafstemming voor de toekomst. 

Twee zaken springen meteen in het oog met betrekking tot het ontwerpproces van ViA. In 
de eerste plaats is dit het gehalte aan de politieke sturing. Het kabinet van de minister-president 
was gedurende het proces hét centrale orgaan geweest dat het proces gaande hield, en de 
algemene coördinatie voor zijn rekening nam. De Minister-President is eveneens de (actieve) 
voorzitter van de Raad van Wijzen. Als verbindingspunt met externe stakeholders (sociale 
partners, maatschappelijk middenveld), leverde deze Raad (toenmalig nog onder de naam 
‘Stuurgroep-ViA’) ondersteuning aan het kabinet bij zijn coördinerende taken. Deze 
maatschappelijke stakeholders vormden de tweede steunpiloon van het ontwerpproces, evenals 
bij de VSDO II. Deze politieke inmenging echter verhoogde het geschatte belang van het plan 
en verzekerde aldus de medewerking van allerlei betrokkenen. Dit wordt bevestigd door het 
feit dat de administratie nagenoeg niet betrokken werd in het ontwerpproces, maar wel 
moeiteloos haar goedkeuring toekende aan het finaal product. Deze politieke ondersteuning 
lijkt ook te leiden tot flexibiliteit. Zo werd er een hierzienings- en uitdiepingsmoment voorzien 
toen het programma reeds in de zogenaamde ‘uitvoeringsfase’ was. Tengevolge van de crisis 
werd het plan bijgestuurd door in te zetten op beleidsdomeinoverschrijdende verbanden (op te 
vatten als een toenemend besef van onderlinge afhankelijkheid) en een verhoging van de 
maatschappelijke betrokkenheid.  

Een tweede aspect waarin ViA zich onderscheidt van de VSDO II, is het vrijmaken van een 
budget (op het niveau van het kabinet) voor de opmaak en uitvoering van het programma. Dit 
illustreert het grote belang dat aan ViA (dat uiteindelijk richting zou geven aan het 
regeerakkoord) wordt gehecht. Langs de andere kant echter is het bijna vanzelfsprekend dat er 
voor een nieuw programma een nieuw budget wordt vrijgemaakt. Bij de VSDO II zit het 
verschil in het feit dat het budget moet vrijgemaakt worden op het niveau van de 
beleidsdomeinen zelf. 

Afgezien van de twee totaal verschillende arena’s waarin de ontwerpprocessen zich 
afspeelden, zijn er veel vergelijkbare elementen te onderscheiden: er bestaat een centraal 
geplaatst coördinatieorgaan (TDO en het kabinet van de minister-president), een 
interdepartementale (of intersectorale) werkgroep (WGDO en Stuurgroep-ViA/Raad van 
Wijzen), een ‘alles-is-mogelijk’ instelling tijdens de ontwerpfase, koppeling met andere 
(beleids)plannen, en de projectstructuur van de uitvoering. Terwijl ViA over een website 
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beschikte waarlangs informatie verspreid werd, was het TDO weer meer actief betrokken in 
het verspreiden van informatie en het structureren van het proces – iets dat meer 
problematisch had kunnen verlopen bij ViA, dat voortborduurde op inzichten opgedaan 
tijdens het proces. Het VSDO-proces miste de politieke pijler, terwijl ViA de administratieve 
pijler nagenoeg terzijde liet bij de ontwerpfase. Deze werd wel succesvol betrokken bij de 
uitvoering, terwijl politieke ondersteuning een structureel gebrek is gebleven bij de VSDO II. 

5. Analysefocus 2: de beleidsoutput 
In wat volgt belichten we het gehalte aan integratie, dus beleidsafstemming in de output. Ter 

recapitulatie: vanuit de normatieve invalshoek benaderen we beleidsafstemming op 
outputniveau door te kijken naar de zogenaamde ‘herschikking van prioriteiten’ die 
waargenomen kan worden bij het beleid van de verschillende beleidsdomeinen. Vanuit de 
structurele invalshoek kijken we dan weer naar de mate waarin er ingezet wordt op 
daadwerkelijke samenwerking en coördinatie bij het uitvoeringsproces van de besproken 
beleidsplannen. Vanzelfsprekend zou het hier aangeraden zijn om tevens onze blik te 
verruimen naar de fase van beleidsuitvoering. Maar vermits deze, zeker voor de VSDO II, in 
de kinderschoenen staat, en we via de output toch al een groot deel te weten kunnen komen 
over de uitvoering, beperken we ons hier tot de output. 

5.1 De normatieve invalshoek 
Als we terugblikken naar de vergelijking tussen ViA en de VSDO II onder paragraaf 4.2, lijkt 

het dat, ongeacht de structurele sterkte van het ontwerpproces van de VSDO II, de mate van 
politieke betrokkenheid een cruciaal element is bij het opwaarderen van het belang van een 
beleidsplan. Anderzijds is politieke ondersteuning een sterke garantie voor het verzekeren van 
een breed draagvlak voor waarden die aan de basis van een beleidsplan liggen. Vanuit de 
normatieve invalshoek, en het perspectief van duurzame ontwikkeling, is dit een belangrijke 
vaststelling. Politieke betrokkenheid kan immers geïnterpreteerd worden als een promotie van 
bepaalde doelen naar het ware centrum van de macht, en dus de besluitvorming. Hiervan is de 
partiële samensmelting tussen het ViA en het Regeerakkoord een indicatie. Indien de politieke 
elite zich niet actief achter een beleidsproces schaart, wijst dit er (in de ogen van de 
betrokkenen) op dat de funderende doelen niet relevant genoeg geacht worden. Uit de 
vergelijking blijkt nog maar eens dat (socio)economische doelstellingen (ViA) kunnen 
terugvallen op een breder gedeeld waardenkader dan duurzame ontwikkeling (VSDO II). 
Politieke betrokkenheid is echter een weinig beïnvloedbare factor. ViA is ontstaan als derivaat 
van de zoektocht naar meer begeestering voor het regeerakkoord (Buttiens e.a., 2011b; 
Tegenbos, 24.02.2011). De financiële en economische crisis zorgde voor een nieuw 
momentum en reflectiemoment dat de politieke spelers aanvuurde.  

Toch moet er niet enkel naar deze hoek gekeken worden voor een aanpassing van de 
normatieve basis van de besluitvorming. Er zijn ook andere bronnen die verandering kunnen 
inluiden. Hierop wijst het feit dat de VSDO II overwegend bestaande plannen en projecten 
heeft opgenomen voor de uitvoering. Deze stonden al ingeschreven in de begroting van de 
beleidsdomeinen en de meeste stonden in ieder geval gepland voor uitvoering. Dit is een 
indicatie dat de verschillende beleidsdomeinen vanuit maatschappelijke hoek druk ervaren om 
DO een plaats te geven in hun lopend beleid. 

Een niet te verwaarlozen invloed wordt ook uitgeoefend door Europese wetgeving en 
internationale akkoorden. Deze stipuleren vaak de algemene, overkoepelende doelstellingen en 
bieden dus een kader waarop meer specifieke programma’s zich kunnen enten. We weten dat 
de VSDO het gevolg is van een engagement dat Vlaanderen is aangegaan na de Wereldtop 
voor duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 2002 (Spillemaeckers e.a., 2008, p. 15). Verder 
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bestaan er ook op Europees niveau een aantal plannen rond, of met aandacht voor, duurzame 
ontwikkeling, zoals een EU Strategie Duurzame Ontwikkeling en Europa 2020. Hierop is 
afgestemd in de VSDO II, maar dergelijke internationale documenten bevatten weinig concrete 
richtlijnen voor acties op de korte termijn, waardoor de directe impact op beleidsprioriteiten 
verzacht wordt. Desalniettemin is ‘duurzame ontwikkeling niet meer enkel een zaak van 
leefmilieu’ (met de woorden van een respondent) en heeft het gedachtegoed zich zeker wel 
verspreid naar andere beleidsdomeinen. Echter, zonder infrastructurele ondersteuning en 
politieke aandacht voor het beleid wordt deze verspreiding en centralisering van deze 
normatieve waarden beknot. 

5.2 De structurele invalshoek 
Beide beleidsprocessen hebben zich kunnen ontwikkelen op basis van een breed 

coördinatieproces waarin de verschillende betrokken partijen voortdurend met elkaar in 
interactie traden. Beide hebben ze blijk gegeven van een sterk structureel onderbouwd 
ontwerpproces, de VSDO II zelfs meer dan ViA. Het ViA-proces had niet altijd een duidelijke 
richting, en kende zelfs geen administratieve pijler tijdens de coördinatie. Een gebrek aan 
(gedocumenteerde en gerapporteerde) informatie weerhoudt ons om uitspraken te doen over 
administratieve coördinatie bij het ontwerpproces van ViA. Voor de VSDO II echter zien we 
dat deze gestructureerde samenwerking op ontwerpniveau, zich niet vertaalt in een 
doorgedreven samenwerking op uitvoeringsniveau. 

De beleidsafstemming bij de uitvoering van de VSDO II beperkt zich tot een afstemming 
van de rapportering. Verder staan er ook een aantal projecten en acties met leerdoelstellingen 
ingeschreven, die het probleem vanuit een systeemaanpak (beleidsdomeinoverschrijdend) 
benaderen (Vlaamse Regering, 29.04.2011, p. 10). De WGDO vormt nog steeds het platform 
bij uitstek waarop verslag wordt gegeven van de vooruitgang met betrekking tot de uitvoering. 
Bijkomend is nu dat het zoeken naar slimme dwarsverbanden tussen acties en 
beleidsdomeinen, ingeschreven is als permanent aandachtspunt voor de WGDO (actie 39; ibid. 
p. 145). Naast de eerder genoemde onaangepaste BBB-structuur, staat echter in het decreet 
DO ingeschreven dat elke minister op eigen wijze de afgesproken beleidslijnen op eigen wijze 
vertaalt (ibid., p. 9). Dit blijft vanzelfsprekend een hoge drempel vormen vanuit de structurele 
invalshoek op outputniveau.  

ViA daarentegen scoort beter op dit vlak, alhoewel de uitvoering in essentie eveneens via 
geïsoleerde projecten loopt. Echter, zoals meerdere malen vermeld is geworden, werd dit 
proces transversaal verdiept onder invloed van de crisis, dat de aanleiding gaf om het 
programma te herzien en ineens aangegrepen werd om transversale verbanden aan te scherpen. 
Dit kan gekaderd worden binnen het groeiende besef van een soort ‘zero-sum game’. Deze 
flexibiliteit lijkt eveneens een gevolg te zijn van de politieke ondersteuning, die minder geremd 
wordt door de verticale segregatie waarmee de administraties zich geconfronteerd zien. Hierbij 
kan verwezen worden naar het feit dat, zoals in de theoretische paper reeds vermeld werd, het 
politieke niveau (bijna) altijd via consensus werkt. Dit kan leiden tot een meer diepgaande 
integratie van inspanningen. 

6. Impact 
Alhoewel het niet direct gekoppeld kan worden aan onze analyse, willen we kort stilstaan bij 

het (ingeschatte) belang van en de (ingeschatte) duur van de impact van beide programma’s. 
Hiervoor baseren we ons op enkele vragen die we bijkomend gesteld hebben tijdens de 
interviews, waaruit interessante opmerkingen zijn voortgekomen. Ook op dit vlak kunnen we 
ViA en de VSDO II vergelijken, en de verschillen tentatief toewijzen aan de geobserveerde 
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sterktes en zwaktes. Dit aandachtspunt moet echter in grote mate aanzien worden als losstaand 
van onze analyse van beleidsdomeinoverschrijdende beleidsafstemming. 

Als we de antwoorden op de vragen rond de verwachte impact van de VSDO II vis-à-vis 
ViA samenbrengen, zien we dat er algemene instemming is dat ViA, zeker op de korte termijn, 
een veel krachtiger beleidsinstrument is. Echter, indien we onze blik verruimen naar de 
toekomst, worden er twijfels geuit over het blijvend karakter van de invloed van ViA. ViA is 
het product van een politiek proces, wordt gezien als het programma van een bepaalde 
regeringspartij (en persoon, nl. de minister-president), heeft een eigen budget en is gekoppeld 
aan het regeerakkoord. Dit verhoogt de kans dat het beleidsplan niet overgenomen zal worden 
door komende regeringen. De VSDO II daarentegen is het resultaat van een gestructureerd en 
gefundeerd administratief beleidsproces dat vlot politieke goedkeuring heeft verworven 
volgens de juiste procedures. Bovendien is de VSDO ook decretaal verankerd. Hierdoor kan 
het niet zomaar van tafel geveegd worden, en zal ermee rekening gehouden moeten worden, 
ook door toekomstige regeringen

8
. 

De impact van de VSDO II zal echter altijd indirect zijn. De kern van de VSDO II is haar 
langetermijnvisie, en de transitiegedachte waarin deze visie geoperationaliseerd is geworden. Al 
de pijlen van de VSDO II zijn in het optimale geval gericht op het beïnvloeden van 
toekomstige plannen en projecten. De strategie zal dienen als fundering, legitimering voor 
bepaalde keuzen, maar wordt langs de andere kant niet verwacht een restrictieve invloed op 
dergelijke beleidskeuzes te kunnen hebben. Dat dit een realiteit kan worden, wordt 
geïllustreerd door het feit dat ViA reeds in bijzondere mate het transitiedenken heeft 
geassimileerd en rekening heeft gehouden met de langetermijnvisie van de VSDO II. Het 
transitiedenken vormt eveneens een kapstok voor vele andere beleidsplannen. Dat de strategie 
daarenboven geacht wordt een hogere levensverwachting te hebben dan ViA, maakt dat het 
nog langere tijd deze invloed zal kunnen uitoefenen. In het ideale geval zou de VSDO II 
(gericht op 2050) het brede kader kunnen vormen voor ViA (gericht op 2020), en zouden 
beide kaders invulling kunnen geven aan regeerakkoorden en beleidsplannen van de 
afzonderlijke beleidsdomeinen. 

7. Slotopmerkingen en andere beschouwingen 
Met deze laatste studie uitgevoerd in het kader van project 1 van het Steunpunt Duurzame 

Ontwikkeling, hebben we gepeild naar het belang van en de vereisten voor beleidsafstemming 
voor duurzame ontwikkeling. Onze inspanningen hebben geleid tot een tweeluik, met een 
theoretische en een empirische component. Samen geven ze een omvattend beeld van de mate, 
en sterktes en zwaktes, van beleidsafstemming in het Vlaamse DO-beleid.  

Alhoewel het Vlaams DO-beleid meer inhoudt dan de in onze studie geanalyseerde Vlaamse 
Strategie voor Duurzame Ontwikkeling, wordt dit beleidsplan algemeen aanvaard als het 
vlaggenschip van het Vlaams DO-beleid als richtinggevend kader voor alle inspanningen rond 
duurzame ontwikkeling binnen de Vlaamse bevoegdheden tot 2050. De VSDO II zal dus het 
basisdocument worden waarop alle komende acties en initiatieven vanuit de Vlaamse overheid, 
gericht op een duurzame transitie, afgestemd worden. Als zodanig stellen we dat ons 
onderzoek betrekking heeft op het (toekomstig) Vlaams DO-beleid in haar geheel. 

Onze analyse van beleidsafstemming was gebaseerd op twee pijlers, namelijk de normatieve 
en de structurele pijler. De uniforme structuur van de analyse, aan de hand van een lijst van 
succes- en faalfactoren, heeft ons in staat gesteld om raak- en verschilpunten van beide 
processen te onderscheiden. 

                                                 
8

 Terzelfdertijd wijst de vertraging (22 maanden in plaats van de decretaal voorziene en verplichte 
actualiseringstermijn van 10 maanden) erop dat men het gewicht van de wettelijke verankering moet nuanceren. 
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Zo zien we, met betrekking tot de gelijkenissen, dat deze voornamelijk van structurele aard 
zijn. Beide processen werden gecoördineerd door een centrale instantie, kennen een 
gelijkaardige structuur voor de uitvoering, betrokken actief stakeholders in het 
beleidsontwerpproces, en werden voortdurend gekoppeld aan bestaande plannen. 

Relevanter zijn echter de verschilpunten, die geënt lijken op het onderscheid normatief - 
structureel. Een eerste fundamenteel verschilpunt is de arena waarbinnen beide 
beleidsprogramma’s ontwikkeld zijn: de VSDO II is het resultaat van een nagenoeg uitsluitend 
administratief beleidsontwerpproces, terwijl ViA vorm heeft gekregen door politiek-
maatschappelijke interactie. Dit wijst meteen op een volgend cruciaal verschilpunt, namelijk het 
gehalte aan politieke ondersteuning bij beide processen. ViA heeft genoten van voortdurende 
politieke aandacht en ondersteuning (het kabinet was zelfs de centrale coördinator van het 
proces), terwijl dit bij de VSDO II erkend werd als de voornaamste ontbrekende factor.  

Politieke betrokkenheid heeft een serieuze invloed op het gepercipieerd belang en de impact 
van een beleidsprogramma. Het gebrek aan politieke ondersteuning voor de VSDO II, bv. 
door het meer openlijk tonen van interesse bij de opstart van het proces en de bekendmaking 
van de strategie, wijst op een beperkte aandacht voor duurzame ontwikkeling binnen de 
Vlaamse overheid. Indien daar een gevestigd en algemeen gedeeld normatief kader voor 
bestond, zou politieke betrokkenheid van minder belang zijn. Echter, bij een lakend draagvlak 
en gedeeld waardenkader, is dergelijke ondersteuning onontbeerlijk bij de promotie en impact 
van een beleidsprogramma: de politiek kan zorgen voor het integreren van de principes van 
duurzame ontwikkeling tot de kern van de besluitvorming. Zo werd herhaaldelijk gerefereerd 
naar het belang van politieke ondersteuning bij de uitwerking en toekenning van extra fondsen, 
of een centraal budget, ter uitvoering of verdieping (van de beleidsdomeinoverschrijdende 
component) van de VSDO II (iets dat wel beschikbaar was bij ViA). Bijgevolg kan het gebrek 
aan politieke betrokkenheid binnen de VSDO II opgevat worden als de veruitwendiging van 
een gebrek aan draagvlak en een (lakend) gedeeld normatief kader.  

Structureel doorliep het beleidsontwerpproces van de VSDO II echter een bijna vlekkeloos 
parcours, en scoort het goed op het merendeel van de geformuleerde kritieke factoren voor 
beleidsafstemming (zie bijlage 1). Desalniettemin wordt de directe impact van de VSDO II 
miniem geacht, zeker in vergelijking met ViA. Dit wijst op het belang van het normatieve 
element van beleidsafstemming, een factor waarop de VSDO II ondermaats lijkt te presteren. 
Indirect heeft het echter een groot potentieel als overkoepelend kader voor toekomstige 
beleidsplannen. In deze hoedanigheid zou het kunnen bijdragen tot graduele 
capaciteitsopbouw, door het genereren van kennis en het ontwikkelen van positieve attitudes 
t.a.v. duurzame ontwikkeling. Het beleidsontwerpproces heeft hiertoe reeds in eerste instantie 
bijgedragen, in de vorm van infosessies en workshops. Of dit indirect potentieel ingevuld 
wordt, blijft echter een vraagteken, en is onderhavig aan politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

We kunnen dus besluiten dat een structureel sterke beleidsafstemming geen voldoende 
voorwaarde is voor een succesvol DO-beleid. Dit hangt namelijk af van de integratie van 
duurzame ontwikkeling tot centrale prioriteit, of de kern van de besluitvorming. Hiertoe is een 
normatieve transformatie vereist, die enkel mogelijk is mits sterke politieke ondersteuning. 

8. Ter conclusie: enkele beleidsaanbevelingen 
Op basis van de normatieve en structurele pijler hebben we een vergelijking gemaakt van het 

beleidsproces van de VSDO II en ViA. Uit de gelijkenissen en de verschillen die hierbij aan het 
licht kwamen, kunnen we een aantal beleidsaanbevelingen afleiden. 

Uit het voorgaande is af te leiden dat politieke ondersteuning het meest cruciale gemis is in 
het licht van de promotie van duurzame ontwikkeling tot de kern van het beleid. Dit is echter 
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geen aspect waar gemakkelijk op ingegrepen kan worden. De hiërarchische positie van het 
politiek niveau ten aanzien van het administratief niveau is hier de beperkende factor. Politieke 
aandacht lijkt daarenboven vaak een resultante van externe, maatschappelijke ontwikkelingen. 
Als voorbeeld kan de verdiepingsfase van ViA dienen, die op touw werd gezet naar aanleiding 
van een diepgaande economische crisis. Deze vaststelling ondermijnt verder de 
beïnvloedbaarheid van deze factor. Sommige van de onderstaande beleidsaanbevelingen echter, 
indien ter harte genomen, kunnen een grotere politieke betrokkenheid en/of ondersteuning 
garanderen. 

Vooraleer we overgaan tot de beleidsaanbevelingen echter, moet vermeld worden dat een 
normatieve herschikking van beleidsprioriteiten niet ons enige aandachtspunt voor 
beleidsafstemming was. We hebben ook gekeken naar de structurele aspecten van het 
(beleidsdomeinoverschrijdende karakter van het) coördinatieproces. Men kan echter vaststellen 
dat er ook op dit vlak weinig aanbevelingen geformuleerd kunnen worden. Het 
beleidsontwerpproces voldeed immers aan het gros van de geformuleerde succes- en 
faalfactoren.  

Een aantal aandachtspunten waarop naar de toekomst toe kan ingezet worden om de VSDO 
II, en het Vlaams DO-beleid in het algemeen, te verstevigen, zijn (in de mate van het mogelijke 
in dalende volgorde van belang): 

- Een centraal budget inrichten: het budget (of, op niveau van de gehele overheid: de 
begroting) is het sterkste coördinatie-instrument (cf. theoretische paper, p. 12). Dit kan 
op een dergelijke manier ontworpen worden dan beleidsdomeinoverschrijdende 
afstemming gestimuleerd wordt. Bij het ontbreken van politieke interesse, en het 
uitblijven van budgetten, kan dit zo mogelijk door de betrokken beleidsdomeinen zelf in 
het leven geroepen worden. Hiervoor is wel een (minimaal) gedeeld waardenkader voor 
nodig. Via een gedeeld ICT-netwerk zou dit budget decentraal opgevolgd kunnen 
worden. 

- Capaciteitsopbouw. Hiermee wordt gedoeld op inspanningen zoals infosessies, 
workshops, de uitbouw van een ICT-netwerk, betrekken van experten en stakeholders, 
evaluatie en monitoring, initiatieven gericht op leren, … Dergelijke inspanningen dragen 
bij aan uitbouwen van draagvlak, en kan ook dienen tot het anticiperen van 
ontwrichtende maatschappelijke ontwikkelingen.  

- Meer tijd/personeel: de takenlast bij het TDO was erg hoog, terwijl de respondenten 
deden uitschenen dat, moest er meer tijd geweest zijn (en moesten er meer VTE’s 
besteed worden aan het proces), er veel meer uit gehaald had kunnen worden. 

- Betrokkenheid van leidinggevende ambtenaren stimuleren: dit zou bijvoorbeeld 
gedaan kunnen worden door een afdelingshoofd als vertegenwoordiger bij de WGDO 
aan te stellen (zoals bij Landbouw en Visserij). Dit zorgt voor een meer actieve 
betrokkenheid en een meer directe link met het politieke niveau.  

- Een uitgebreid en gedeeld ICT-netwerk zou kunnen bijdragen aan een versoepeling van 
de informatieverspreiding (zodat het TDO meer tijd in andere taken kan steken), 
vergemakkelijkt de samenwerking (en komt deels tegemoet aan de structurele 
incompatibiliteit van de BBB-structuur voor beleidsdomeinoverschrijdende 
beleidsafstemming), en versterkt een gedeeld waardenkader aangezien kennis van andere 
beleidsdomeinen veel sneller toegankelijk is. De Sharepointserver waar momenteel aan 
wordt gewerkt, is in dit opzicht een zeer goed initiatief.  

- Direct beginnen met het beleidsontwerpproces. De late start van de ontwerpfase heeft 
de uiteindelijke impact van de strategie gehypothekeerd. Op tijd beginnen maakt ruimte 
om politieke betrokkenheid te stimuleren, dieper in te gaan op elke fase van het 
beleidsontwerpproces, nieuwe initiatieven uit te werken, … 
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Bijlagen 

Bijlage 1: vergelijking tussen VSDO II en ViA aan de hand van de lijst van succes- en faalfactoren 
 

Succes- en faalfactoren VSDO II ViA

1. Communicatie:  

1.1. Frequentie van communicatie Veel communicatie, zelfs een verhoging van het 
aantal vergaderingen van de WGDO.  

Voldoende communicatie 

1.2. Informele contacten Deze hebben zeker een rol gespeeld, maar zijn 
nooit doorslaggevend geweest. 

Over de totstandkoming van beslissingen binnen 
de BD’s blijft echter weinig gekend bij externe 
actoren.

Veelvuldige informele, ongedocumenteerde 
contacten, hetgeen eigen is aan de politieke 
context waarin ViA is uitgewerkt. 

1.3. ICT-netwerk Tijdens het ontwerpproces werd er enkel gebruik 
gemaakt van mail en telefonisch contact. Er 
bestond geen apart (elektronisch) discussieforum 
of een andere toepassing dat samenwerking 
vergemakkelijkte. Sharepoint is gepland voor de 
uitvoering.

Website van ViA met alle verslagen van de 
ateliers. Deze werden ook actief verspreid naar 
alle stakeholders. Geen voortdurende 
samenwerking dat een meer uitgebreid ICT-
netwerk noodzaakte. 

2. Structuurelementen:    

2.1. Een multi-stakeholder forum Er werden formeel 2 momenten ingesteld waarin 
alle stakeholders (adviesraden, middenveld, 
experten, overheid, …) samenkwamen om het 
proces te bediscussiëren en input te geven over de 
te volgen richting. Tijdens deze overlegmomenten 
werden echter geen zwaarwichtige beslissingen 
genomen. Verder werd er op het einde van het 
beleidsontwerpproces een adviesronde voorzien. 
Deze overlegmomenten, evenals de adviesrondes 

Verschillende mini-stakeholderfora, in de vorm 
van de ViA-ateliers, hebben vorm gegeven aan het 
programma.  
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op het einde, waren een structurele verplichting. 

2.2. Een bemiddelingsorgaan voor 
conflicten 

Consensus werd gezocht binnen de WGDO, en 
eventuele discussies worden hierin uitgesproken. 
Dit forum zou theoretisch dus ook instaan als 
bemiddelingsforum, waarbinnen het TDO als 
coördinerende instantie optreedt. Het DB van de 
WGDO toetste ook steeds op voorhand af met 
het TDO zodat mogelijke conflicten voortijdig 
ontdekt zouden kunnen worden.

De stuurgroep-ViA, alhoewel het eerder de 
functie van klankbord (aftoetser?) van voorstellen 
vervult. 

2.3. Een coördinatieorgaan met het 
officiële mandaat voor de 
coördinatie en supervisie 

Team DO. Algemene coördinatie en evolutie van ViA is 
vooral politiek (kabinet van Peeters),  

2.3.1. Positie Het TDO behoort tot het centrale beleidsdomein 
‘Algemene Regeringsbeleid’ en opereert onder de 
verantwoordelijkheid van de minister-president. 
Het is formeel niet hoger geplaatst dan de andere 
beleidsdomeinen.

Weinig centrale sturingsmacht van kabinet t.a.v. 
Raad van Wijzen (externe stakeholders), maar wel 
hiërarchisch hoger dan administraties 

2.3.2. Mandaat van de betrokken 
actoren 

 

Alle beleidsdomeinen aanvaardden de werking van 
het TDO, en werkte goed mee, gestimuleerd door 
het enthousiasme van het TDO en de 
ervaring/kennis die dit team met zich meedroeg.

Algemene steun voor het proces van alle partijen. 

2.4. Communicatiecentrum Team DO. Niet ingesteld. Raad van Wijzen (Stuurgroep-ViA) 
vervult wel de functie van klankbord, maar is geen 
daadwerkelijke communicatiecentrum.

2.5. Adviesorgaan Geen centraal, uniek adviesorgaan, maar 
verspreide instanties die geraadpleegd zijn voor 
advies: de adviesraden tijdens de adviesronde, de 
stakeholders tijdens de stakeholderoverleg-
momenten, wetenschappelijke experts tijdens de 
beginfase, en leidinggevende instanties ter 
aftoetsing van de voorstellen.

Adviezen werden gedurende het gehele proces 
ingewonnen, vermits het een extern gericht proces 
is geweest waarbij de stakeholders eigenlijk de 
hoofdrol bestreken. De administratie werd wel 
nagenoeg uitsluitend als inhoudelijke 
informatieverstrekker betrokken, zonder om 
advies gevraagd te worden.

2.6. Onafhankelijk orgaan dat zowel op Dichtst aansluitend bij deze omschrijving, zijn de Geen agenda, dus geen tussentijdse ‘deadlines’ en 
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inter- als intrasectoraal niveau kan 
tussenkomen en gemachtigd is 
voorstellen te doen in het kader van 
naleving, feedback, evaluatie, 
…(niet combineerbaar met andere 
functies) 

kabinetten of het SG-forum, die weinig hebben 
geïntervenieerd, en ook bezwaarlijk ‘onafhankelijk’ 
te noemen zijn. 

bijgevolg geen bijsturende instantie nodig.

3. Cultuurmanagement Om de betrokkenen inhoudelijk op één lijn te 
krijgen werden infosessies en workshops 
georganiseerd.

 

3.1. Perceptie van gedeelde 
afhankelijkheid 

Veel samenwerking: inhoudelijk leken de 
verschillende BD’s te beseffen dat ze allemaal 
gezamenlijk verantwoordelijk waren voor de 
transitie naar een duurzamere maatschappij. Veel 
samenwerking, en geen moedwillige 
afwezigheden.  

De intrasectorale belangen leken echter het 
ontwerpproces te domineren.: de acties werden 
weinig bediscuteerd en waren vaak reeds op 
binnen elk beleidsdomein uitgewerkt. 

Sectorale belangen werden natuurlijk verdedigd 
doorheen het proces, maar elke ateliers werden 
besloten op basis van consensus. Er werd 
constructief samengewerkt. 

Tengevolge van de maatschappelijke crisis 
(hetgeen een algemeen besef van gedeelde 
afhankelijkheid instigeerde) werd er met de Away-
Day weer voor een intersectorale dynamiek 
gezorgd. 

3.2. Win/win of zero-sum De kern van de strategie, waarrond het meest 
gediscussieerd werd, lag bij de LT-visie. 
Toegevingen werden dan ook vooral met 
betrekking tot dit aspect gedaan. Het verdere 
verloop echter, tekende zich eerder door een 
‘win/win’-instelling. 

Initieel een win-winverhaal (onbegrensde 
mogelijkheden) waarin iedereen zijn ei kwijt kon. 
De crisis maakte dat er gezocht moest worden 
naar dwarsverbanden en koppelingen tussen 
doelstellingen.  

De opzet was overheidsbreed, maar in de 
uitvoering werden bestaande structuren gebruikt 
(sectoraal).

3.3. Positieve houding ten opzichte van 
coördinatie 

De werking van het TDO werd ondersteund door 
alle BD’s, en iedereen leverde zijn huiswerk 
(doorgaans met respect voor de opgestelde 
timing) af.

Sterk aanwezig bij alle stakeholders, wederzijds 
vertrouwen tussen alle actoren. 

 

4. Sturing/betrokkenheid Duidelijke sturing aan ambtenarij vanuit de 
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politiek en de topambtenaren.

4.1. Politiek Weinig directe betrokkenheid, noch op inter- als 
intrasectoraal niveau. Het was vooral een 
administratief proces. De politieke betrokkenheid 
beperkte zich tot de onmiddellijke goedkeuring op 
het einde. De tekst en de voorstellen die erin 
stonden waren natuurlijk, voordat ze 
intersectoraal op het TDO besproken waren, 
afgetoetst en goedgekeurd binnen de BD’s. Maar 
ook hier weinig interesse.

Opmaak en ook vastlegging van de 
uitvoeringsmodaliteiten, is volledig politiek 
gebeurd, de administratie is nagenoeg volledig 
buiten de belangrijke beslissingen gehouden 
(behalve hun vertegenwoordiging in bepaalde 
ViA-organen). 

4.2. Ambtelijk 

 

De ambtelijke inbreng was verzekerd via de 
WGDO. Over het algemeen weinig betrokkenheid 
van de departementen buiten de afgevaardigden. 

De rol van de administratie in de opmaakfase is 
(zeer) beperkt gebleven. Ze zetelde wel (in 
beperkte getale) in de ateliers, alsook in de RvW – 
als evenwaardige aan de andere partijen. Tevens 
heeft het CAG haar goedkeuring aan Pact2020 
gehecht.

4.3. Personeel Het meewerken aan het ontwerpproces was 
ingeschreven in de taakomschrijving van het 
beschikbaar gestelde personeel (TDO, 
beleidsdomeinen). Deze beschikten wel niet over 
voldoende tijd om hun taak naar (eigen) 
goedkeuren uit te voeren.

Gezien het nieuwe karakter van het programma 
moest de toewijzing van personeel nog helemaal 
uitgewerkt worden. Bij de administratie waren 
enkel de hooggeplaatste ambtenaren betrokken. 

4.4. Stakeholders 2 stakeholderoverlegmomenten ingelast, een grote 
adviesronde en initiële betrokkenheid van 
wetenschappelijk experten. De betrokkenheid van 
stakeholders is structureel, ook bij de uitvoering.

Proces opgestart door externe stakeholders, die 
ook betrokken waren in de ViA-ateliers belast met 
het ontwerpproces. 

5. Middelen Te weinig middelen (tijd, budget) om van de 
VSDO II een werkelijk ingrijpend, vernieuwend 
document te maken en de betrokkenheid van alle 
partners (intern/extern) te verhogen. 

 

5.1. Financieel management 
(budgettaire middelen) 

Er was geen apart budget. De betrokkenen 
maakten gebruik van het reeds begrote budget – 
en hun aandeel daarin om hun taak naar behoren 

Budget bij het kabinet van de minister-president  
vrijgemaakt. 
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uit te voeren.

5.2. Personeel Deel van het takenpakket. Meer beschikbaar 
gestelde VTE’s werden wenselijk geacht. 

Voor de uitgeschreven (of opgelegde) taken, werd 
personeel vrijgemaakt bij de betrokken instanties. 

5.3. Tijd Wettelijk genoeg tijd voorzien, maar in de praktijk 
te laat begonnen en een zeer krappe, limiterende 
timing.

Niet van toepassing: er was geen agenda 

5.4. Kennis Kennis was aanwezig daar waar het ertoe deed: 
inhoudelijk bij alle partijen, organisatorisch bij het 
TDO en de WGDO. Infosessies en workshops 
werden opgericht om mogelijke achterstanden in 
kennis weg te werken.

Geen vooropgestelde planning 

6. Strategisch management  Weinig gestuurd proces. Vooral voortwerkend op 
basis van gewonnen inzichten.

6.1.1. Duidelijke doelen Duidelijke doelen, met duidelijke deadlines. Niet van toepassing 

6.1.2. Een plan dat transparantie en 
sectorale verantwoordelijkheid 
vastlegt 

Bestaan van een agenda met een strakke timing 
voorgelegd en tussentijdse deadlines voor de 
verschillende partijen. 

Niet van toepassing 

6.1.3. Taakverdeling Duidelijke taakverdeling Niet van toepassing 

6.1.4. Verantwoordelijkheid Duidelijke verantwoordelijkheden, zonder 
bestraffing.

Niet van toepassing 

6.1.5. Haalbaarheid De haalbaarheid was van bij aanvang al 
twijfelachtig, en de timing werd dan ook met 4 
maanden overschreden.

Niet van toepassing 

6.1.6. Evaluatie Constante evaluatie en opvolging door TDO, 
periodieke evaluatie door stakeholderoverleg-
momenten en adviesronde.

Niet van toepassing 

6.1.7. Koppeling met bestaande 
(sectorale) plannen 

Steeds belangrijk aandachtspunt, om overbelasting 
te voorkomen. Veel aandacht voor afstemming 
met monitoringsinstrumenten van ViA 
(minimalisering rapporteringslast).

ViA betrekt, als overkoepelend regeerprogramma, 
verschillende andere plannen (zowel op het niveau 
van de beleidsdomeinen, in de vorm van 
projecten, als op beleidsdomeinoverschrijdend 
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niveau, in de vorm van principes en 
doelstellingen) in haar werking.

6.2. Omvang   

6.2.1. Tijd Restrictieve timing belette diepgang. Niet van toepassing 

6.2.2. Betrokken sectoren/actoren 
 

Alle niveaus, het middenveld, alle BD’s zijn 
betrokken in het opmaakproces op één of ander 
moment.

Zoveel mogelijke belanghebbenden werden 
betrokken om een stevig draagvlak te creëren. 

6.2.3. Afstemming met andere 
beleidsniveaus 

Afstemming met Europees niveau qua 
doelstelling, maar niet inhoud. 

Niet besproken. 

 


