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Onze organisatie wil haar doelstellingen 
behalen, vanzelfsprekend. Dit willen we op 
een zo kwaliteitsvolle, efficiënte én effectieve 
manier doen. Daarom werd een kader omtrent 
organisatiebeheersing goedgekeurd tijdens 
de gemeente- en OCMW-raadszittingen van 
respectievelijk 13 juli en 3 juli 2017. Het kader werd 
aangepast tijdens de gemeente- en OCMW-raad 
van 19 december 2019. Maar wat moet je je daar nu 
precies bij voorstellen? 

Vuile was
We duiden het met een simpel voorbeeld dat vast voor 
iedereen herkenbaar is: het dagdagelijks huishouden. 
Een volle wasmand waarin je elke ochtend opnieuw je 
kleren moet zoeken? Vergeet het! Een systeem van kledij 
wassen, strijken en nadien netjes schikken in je kleer-
kast? Per fect! Hoe en hoe vaak je dit doet , hangt af van 
je eigen situatie en hoe je die organiseer t . In elk geval 
bespaar je jezelf ‘s morgens dezelfde onnodige proble-
men en beheers je zo jouw (huishoudelijke) organisatie.

PDCA-cyclus
In ons lokaal bestuur bedachten we een systeem voor 
het beheersen van onze organisatie waarbij we werken 
volgens de PDCA-cyclus. Bij onze rappor tering bevin-
den we ons in de check-fase. We denken na waarover 
we willen rappor teren. De gegevens die we vervolgens 
verzamelen, moeten ons nuttige informatie geven om 
daarna al dan niet actie te ondernemen. Het oordeel is 
mogelijk dat we het meerjarenplan moeten aanpassen.

We vermelden er graag bij dat we ons dit jaar voor 
het eerst wagen aan een uitgebreidere rappor tering. 
Het rappor t is dus een ‘work in progress’ dat we de 
komende jaren verder moeten ver fijnen. Bij verschillen-
de items worden bijvoorbeeld gegevens aangeleverd, 
maar worden er nog geen verdere analyses gemaakt . 
Binnen het managementteam zullen we nog afstemmen 
waar we verder op inzetten.

Dit rappor t is ingedeeld volgens de thema’s 
die Audit Vlaanderen gebruikt in hun leidraad 
organisatiebeheersing.

https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/
organisatiebeheersing/leidraad-organisatie
beheersing-lokale-besturen
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In de plan-fase brengen we in kaar t aan 
welke aspecten van onze organisatie we 
willen werken. Dit doen we aan de hand van 
een zelfevaluatie waarbij we onze risico’s in 
kaar t brengen en de daaraan gekoppelde 
verbeteracties vastleggen. Dit kan geïnte-
greerd worden in het meerjarenplan.

PLAN

Op het moment dat we de plannen effectief 
uitvoeren, bevindt onze organisatie zich in 
de do-fase. In deze fase realiseren we de 
verbeterprojecten.

DO

De check-fase is de fase waarin we door 
monitoring, evaluatie en rapportering de 
stand van zaken opmaken. In die fase beki-
jken we wat onze verwezenlijkingen zijn en 
waar we het plan moeten bijsturen.

CHECK

Het is mogelijk dat , naar aanleiding van 
deze ‘check ’, een bijsturing van het plan 
noodzakelijk is . In de act-fase zorgen we 
voor die bijsturing.

ACT

PDCA-CYCLUS
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01
DOELSTELLINGEN
& PROCESMANAGEMENT



7

01.01 TOELICHTING THEMA

Doelstelling
Elk lokaal bestuur formuleer t doelstellingen in een meerjarenplan. Om de volledige organisatie te 
beheersen, formuleerde ons bestuur doelstellingen die je in drie luiken kan opdelen:

Procesmanagement
Een proces is het geheel van opeenvolgende activiteiten dat middelen (input) omzet in resultaten 
(output), zodat je een meerwaarde kan creëren (outcome). Met procesmanagement optimaliseer 
je de processen. Zo weet je zeker dat je jouw doelstellingen, zoals het afleveren van een reispas, 
bereikt . Aan ieder proces zijn echter risico’s gekoppeld die vragen om beheersing. Procesmanage-
ment kan zo bijdragen tot een goede organisatiebeheersing, maar is geen doel op zich.

Een organisatie werkt daarom best eerst de sleutelprocessen uit waaraan grote risico’s verbonden 
zijn. Dit zijn processen die belangrijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen en de dienstver-
lening. Voorbeelden zijn processen van grote f inanciële verrichtingen, processen die fraudegevoelig 
zijn of processen waarbij de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang komt . Onze organ-
isatie is een kleine, wendbare organisatie. Ondersteunende processen ontwikkelen verloopt trager 
door een beperkte personeelsbezetting.

Nieuw beleid
Dit verwijst naar politieke keuzes om 
in te zetten op bepaalde aspecten van 
de dienstverlening of ondersteunende 
werking zoals bijvoorbeeld de bouw 
van een spor thal of de ontwikkeling 
van een nieuwe website.

01

Reguliere werking
Dit is de core business van de dienst-
verlening van de gemeente zoals 
bijvoorbeeld het afleveren van 
attesten burgerzaken.

02

Ondersteunende werking
Dit heeft betrekking op zaken die 
noodzakelijk zijn voor een goede 
werking van de organisatie in func-
tie van de dienstverlening voor de 
klanten en de realisatie van het nieuw 
beleid (zie de twee items hierboven) 
bijvoorbeeld personeelsbeleid en ICT.

03
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01.02 RAPPORT, CONCLUSIES & ACTIES

Doelstelling
We evalueren tweemaal per jaar de voor tgang van de doelstellingen uit het meerjarenplan. Deze 
met betrekking tot het tweede semester van het jaar 2020 leggen we voor aan de gemeente- en 
OCMW-raad van maart 2021. De volgende evaluatie over het eerste semester van het jaar 2021 rap-
por teren we afzonderlijk na deze periode.

Deze rappor tering gebeurt via het programma FoxBeleid. Het meerjarenplan werd eveneens 
opgemaakt aan de hand van dit programma, waardoor het bijgevolg de per fecte tool is om te 
rappor teren. In het rappor t wordt per actie de status bijgehouden:

 Niet gestar t
 In voorbereiding
 In uitvoering
 Ver traagd
 Uitgevoerd
 Afgevoerd

Op deze manier krijg je een goed beeld van welke acties er uitgevoerd zijn en welke niet . Het is heel 
normaal dat je plannen moet bijsturen. Er komen namelijk altijd onverwachte factoren op ons pad. 
Het jaar 2020 was heel bijzonder door die ene grote onverwachte ex terne factor: het coronavirus. 
Binnen de beperkingen van deze bijzondere omstandigheden heeft onze organisatie al het mogelijke 
gedaan heeft om zoveel mogelijk geplande acties uit te voeren, maar het is vanzelfsprekend dat hier 
en daar bijsturing van de planning nodig is . Het blijft dus belangrijk om de planning te evalueren, 
wat dan ook stelselmatig gebeurt .

Procesmanagement
Onze organisatie werkte al veel processen uit . We moeten wel nog een overzicht van deze proces-
sen opmaken. Zo kunnen we nagaan welke sleutelprocessen ontbreken en welke processen we nog 
moeten uitwerken. Bovendien moeten we nog een systeem bedenken om de processen te kunnen 
blijven opvolgen.

Uit te voeren acties?
Oplijsten van de huidige (sleutel)processen en nagaan welke ontbreken.

Wie?
Datateam ‘Goudini’

Wanneer?
2021 - . . .

PLANS ARE NOTHING.
PLANNING IS EVERYTHING.

DWIGHT D. EISENHOWER
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02.01 TOELICHTING THEMA

Belanghebbenden zijn de organisaties en individuen waarmee een organisatie rekening houdt om 
een effectieve, eff iciënte, kwaliteitsvolle en integere organisatie uit te bouwen. Weet de organisatie 
wie haar belanghebbenden zijn (intern en ex tern) en wat die van de organisatie verwachten? De 
mate waarin een organisatie rekening houdt met en tegemoet komt aan die verwachtingen bepaalt 
mee hoe effectief zij is .

We brengen 12 thema’s aan bod met interessante cijfers en conclusies:
 Klachten en meldingen
 Samenwerkingsverbanden
 Aantal overlegmomenten MAT & CBS/VB
 Bedrijven
 Vrije tijd
 Individuele burgers actief betrekken
 Individuele dienstverlening - welzijn
 Individuele dienstverlening - wonen
 Individuele dienstverlening - omgeving
 Individuele dienstverlening - werken op afspraak
 eGovFlow (digitale dienstverlening
 Statistieken Deerlijkse bevolking

Burgers
Verenigingen
Organisaties
Bedrijven
Andere lokale besturen
Politiek actoren
Medewerkers

02.02 RAPPORT, CONCLUSIES & ACTIES
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Klachten en meldingen
Algemeen
De meldingskaar t (via www.deerlijk .be) werd 261 keer gebruikt . Dit toont aan dat de burger de weg 
naar de meldingskaar t vindt . Omwille van het ontbrekend systeem om verdere cijfers uit de meldin-
gen te trekken, kunnen we geen gedetailleerde cijfers geven over de materie van de meldingen. Bij 
het screenen van de lijst van meldingen valt het wel op dat deze het vaakst betrekking hebben op de 
cluster ruimte met de vraag om een bepaalde taak uit te voeren. 

Daarnaast worden meldingen via andere communicatiekanalen dan de website doorgegeven. 
Verschillende diensten houden hierover afzonderlijk op een handmatige manier gegevens bij. 

Het zou goed zijn om een systeem te hebben waarbij we kunnen zien waar de meldingen eventueel 
geclusterd zijn (op vlak van dienst , locatie, materie …) en waarmee we in de hele organisatie op een 
uniforme manier kunnen werken.

Uit te voeren acties?
Uitrollen klachten- en meldingssyteem (zie hoofdstuk 03: monitoring).

Samenwerkingsverbanden
Lokale besturen krijgen langzaamaan meer bevoegdheden. Tegelijk betreft het soms materie die 
de grenzen van de gemeente overschrijdt . Bijgevolg is de trend om samenwerkingsverbanden aan 
te gaan een positieve evolutie waarin we verder willen gaan, als dit nodig blijkt of gewenst is in 
het concrete geval. Anderzijds moeten we ook kritisch durven reflecteren met betrekking tot de 
bestaande samenwerkingsverbanden.

Aantal overlegmomenten MAT & CBS/VB
Gemiddeld komen het managementteam en het schepencollege tweemaal per jaar samen in het 
kader van de beleidsevaluatie en verdere opvolging van het meerjarenplan. Bij de opmaak van het 
meerjarenplan ligt de frequentie hoger.
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Bedrijven
Belastingsvorderingen
Uit het overzicht van belastingsvorderingen op Deerlijkse bedrijven kunnen we afleiden dat zij wein-
ig lokale belastingen moeten betalen. Globaal komen de grootste inkomsten voor het lokaal bestuur, 
afkomstig van bedrijven, uit ‘ leegstaande woningen en gebouwen’ en ‘aanvragen omgevingsvergun-
ningen en notariële inlichtingen’. 

Deerlijkbon
Op initiatief van het lokaal bestuur en in samenwerking met The Studio, werd een Deerlijkbon met 
kor ting opgezet ter ondersteuning van de lokale economie. Op deze manier gaven we een ex tra im-
puls aan onze inwoners om lokaal te winkelen door het aanbieden van de Deerlijkbon met kor ting. 
Met een maximum bedrag van 100 euro kon elke inwoner een Deerlijkbon aankopen met 20% kor ting 
om te spenderen in de Deerlijkse handelszaken.

Uit te voeren acties?
Uitwerken van een economisch beleidsplan dat een kader biedt voor de diversiteit aan 
initiatieven voor en door ondernemers.

Wie?
City marketeer

Wanneer?
2021 - 2022

Leveranciers
Uit het overzicht van de bedrijven waarmee de gemeente samenwerkt voor leveringen, diensten 
en werken kunnen we opmaken dat we voor verschillende zaken moeten nakijken of een overheid-
sopdracht uitschrijven een betere optie is .
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Vrije tijd
Het jaar 2020 is omwille van de coronapandemie geen representatief jaar, ook niet wat betreft het 
rappor teren over de vrijetijdsbeleving en het vrijetijdsbeleid.

Financiële ondersteuning
Verenigingen konden rekenen op een ex tra f inanciële onder-
steuning door middel van een coronatoeslag. De verenigingen 
organiseerden uiteraard heel wat minder activiteiten, wat een 
wezenlijke impact heeft op de zaalboekingen en ontleningen. 

01

Alternatief vrijetijdsaanbod
De vrijetijdsdiensten hebben met een aangepast gemeentelijk 
vrijetijdsaanbod ook moeten inspelen op de coronamaatrege-
len, waarbij het aanbod een shift maakte van een klassieke 
(cultuur)programmatie naar een meer open publieksaanbod 
dat onze inwoners gespreid in tijd en ruimte konden beleven. 

02

Ticket- en abonnementsverkoop
De coronapandemie en bijhorende maatregelen hebben ook 
een impact op de ticket- en abonnementsverkoop. De ticket- 
en abonnementsverkoop voor het zwembad is een succes geb-
leken, omdat zwembaden als eerste indoorspor taccomodaties 
terug konden openen. De ticket- en abonnementsverkoop voor 
de cultuurprogrammatie is beperkt in vergelijking met een 
normaal jaar gezien de vele annulaties van voorstellingen.

03

Individuele burgers actief betrekken
Burgers betrekken we bij ons beleid via verschillende par ticipatiemomenten:
 Specif ieke projecten
 Infosessies
 Openbare onderzoeken

Voorbeelden:
 Café Dialoog
 Give-a-day
 Zorgzame buur
 Infomarkt naar aanleiding van openbaar onderzoek herinrichting kruispunt Belgiek

Daarnaast zou het zinvol zijn om na te denken over de samenstelling van de adviesraden.
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Individuele dienstverlening - 
welzijn
Maaltijddienst
In het begin van de eerste lock-
down kende de maaltijddienst een 
sterke toename van vragen waar-
door we onze maximumcapaciteit 
bereikten.

MLDC: Mobiel Lokaal Diensten-
centrum
Door de gewijzigde omstan-
digheden en maatregelen naar 
aanleiding van de coronapandemie 
kon het MLDC vanaf 11 maart 
2020 niet meer doorgaan in zijn 
klassieke vorm.

Leerwerknemers
In totaal waren er zes verschillen-
de leerwerknemers (in het kader 
van activering).

Lokaal opvanginitiatief
In het kader van het lokaal opvang-
initiatief volgde na het ver trek van 
het vorige gezin niet onmiddellijk 
een nieuwe toewijs, omwille van 
de gewijzigde omstandigheden en 
maatregelen naar aanleiding van 
de coronapandemie.

Vrijwilligers
Door de gewijzigde omstan-
digheden en maatregelen naar 
aanleiding van de coronapandemie 
konden niet alle vrijwilligers in 
hun klassieke werking aan de slag.
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
PBM’s die via ons lokaal bestuur beschikbaar werden gesteld (leveringen via W13 en Binnenlandse 
Zaken) om te verdelen aan eerstelijns beroepsgroepen.

89.950
chirurgische 

mondmaskers

200
FFP2

 mondmaskers

FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2

FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2

FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2 FFP2

85
f lacons
handgel

55
beschermende

 brillen

2.750
beschermende

schorten

22.900
beschermende
 handschoenen
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Individuele dienstverlening - wonen
Het aantal bezoekers van het Woonloket is vrij 
stabiel gebleven in vergelijking met het voorgaande 
jaar. Het aantal contacten is eerder toegenomen ten 
opzichte van 2019 (240 contacten). Traditiegetrouw 
blijven vragen, advies en begeleiding bij het aan-
vragen van premies de hoofdbrok .

123 totaal aantal bezoekers

73 op 123 zijn nieuwe bezoekers
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Individuele dienstverlening - omgeving

7
dossiers kapvergunningen

8 
schrappingen uit gemeentelijke

inventaris risicopercelen

265
dossiers

omgevingsvergunningen

We bekijken het aantal intrekkingen 
en onontvankelijkheden, maar ze on-
dergaan geen verdere procedure. Bij 
‘Aantal dossiers hogere overheid’ wordt 
de procedure door hen bepaald. De 
gemeente moet hier een advies uit-
brengen en eventueel op hun vraag een 

openbaar onderzoek organiseren.
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Individuele dienstverlening - werken op afspraak
Door de coronacrisis rolden we werken op afspraak sneller dan voorzien uit . Alle administratieve 
diensten werken nu op afspraak . 

Sinds 1 juni 2020 kunnen onze inwoners hun afspraak zelf inboeken via www.deerlijk .be. De dienst 
burgerzaken was als eerste aan de beur t . We moeten dit nog implementeren bij de andere diensten. 

Het leerproces in het kader van de opstar t maakt dat niet alle informatie van bij de star t correct werd 
bijgehouden. Telefonische afspraken werden bijvoorbeeld soms via de website in plaats van via de 
back-end geboekt . Daarnaast komt het ook in de dagelijkse praktijk voor dat burgers een bepaalde 
afspraak inboeken, maar hun vraag toch iets anders betreft . Het gebeurt ook dat je in de software 
niet tijdig kan aanuiden dat er iemand aanwezig is . 

eGovFlow (digitale dienstverlening)
Aanvragen

Volgens een rudimentaire berekening komen we voor de automatisch verwerkte dossiers op een 
tijdswinst van ongeveer 40 uur voor de periode juni – december. Het lijkt reëel dat we op jaarbasis 
ongeveer 80 uur werk kunnen uitsparen.

Top drie producten

684
aanvragen afgewerkt

117
aanvragen verwijderd

855
aanvragen gegenereerd

446  automatisch verwerkt

738
aanvragen behandeld

292  tussenkomst vereist

54
aanvragen geweigerd

Uittreksels
strafregister

01

Attesten
gezinssamenstelling

02

Attesten
hoofdverblijfplaats

03
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Statistieken Deerlijkse bevolking

11.943
inwoners

20192018 2020

12.080
inwoners

12.179
inwoners

353
vreemdelingen

20192018 2020

410
vreemdelingen

475
vreemdelingen

75
Polen

35
Nederland

29
Marokko

29
Syrische herkomst

28
Spanje

143
geboortes

20202020 2020

725
inwijkelingen

130
overlijdens
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MONITORING
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03.01 TOELICHTING THEMA

Monitoring is het systematisch en continu verzamelen van relevante gegevens om gericht op te 
volgen of de (beleids)doelstellingen gerealiseerd worden en de dienstverlening goed verloopt . Dit 
stelt het bestuur in staat om te weten of het op koers zit om de doelstellingen te bereiken. Monitoring 
is een onderdeel van de PDCA-cyclus en komt dus ook terug in elk apar t thema. 

Om meten beheersbaar te houden, bakent de organisatie best af welke aspecten ze wil opvolgen. Ze 
richt zich daarbij vooral op wat belangrijk is en op de realisatie van de doelstellingen. Dat kunnen 
bijvoorbeeld vooraf bepaalde indicatoren zijn die dienen om de (beleids)doelstellingen te concre-
tiseren. Ook voor het opvolgen van de dienstverlening die niet in (beleids)doelstellingen is opge-
nomen, moeten we informatie verzamelen. Om na te gaan of de dienstverlening goed verloopt , of om 
grotere trends te capteren. De informatie uit de meetsystemen zullen we opnemen in rappor ten die 
beantwoorden aan de informatienoden van de bestuursorganen.

Om continu over kwaliteitsvolle en betrouwbare meet- en rappor tagesystemen te beschikken, moet-
en we ze regelmatig evalueren. Via deze evaluaties kunnen we de systemen bijsturen en verbeteren. 
In het hoofdstuk ‘Monitoring’ evalueren we dus onze meet- en rapportagesystemen. Moeten we de 
bestaande systemen aanpassen, moeten we nieuwe systemen ontwikkelen enzovoor t .

03.02 RAPPORT, CONCLUSIES & ACTIES

Rapporteringssysteem meldingen en klachten
Er is geen goed systeem om te kunnen rappor teren over meldingen en klachten. Via de huidige 
postregistratiesystemen - de gemeente en het OCMW gebruiken nog 2 apar te systemen - is deze 
rappor tering niet accuraat . Onze diensten registreren eenvoudig af te handelen meldingen niet , om-
dat de administratieve last hier niet tegen opweegt . Daarnaast kan je via het huidige systeem van 
de gemeente niet terugvinden via welk kanaal (mail , brief, website …) de melding is binnengekomen. 
Bijgevolg willen we een nieuw systeem van melding- en klachtbeheer uitwerken, waarbij we kunnen 
meten hoeveel meldingen er via welk kanaal binnenkomen, over welk thema, welk gevolg hieraan 
werd gegeven, hoeveel tijd dit in beslag nam enzovoor t .

Uit te voeren acties?
Uitwerken van een nieuw systeem in verband met melding- en klachtbeheer.

Wie?
Innovator burger en welzijn

Wanneer?
2021 - 2022
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Rapporteringssysteem budgethouderschap
In 2021 werken we het budgethouderschap uit , gekoppeld aan een interne controle, in het kader 
van responsabilisering en eff iciëntie. In het kader van dit budgethouderschap zullen we ook een 
rappor teringssysteem uitwerken.

Uit te voeren acties?
Uitwerken van budgethouderschap inclusief rappor teringssysteem.

Wie?
Beleidsmedewerker

Wanneer?
2021
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04
FINANCIEEL
MANAGEMENT
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04.01 TOELICHTING THEMA

Het doel van het f inanciële planningsproces is te komen tot realistische ramingen van de inkomsten 
en uitgaven op lange termijn (legislatuur). Door een adequate f inanciële planning verkleint het risico 
op liquiditeitstekor ten of op structurele budgettaire tekor ten. Daarnaast is de f inanciële planning 
een belangrijk element bij het vooraf beoordelen van de f inanciële impact van belangrijke projecten. 
Uit de beleidsrapporten moet blijken dat de organisatie haar voorgenomen beleid kan uitvoeren, 
zonder dat ze f inancieel uit evenwicht geraakt . 

De organisatie moet haar dagelijks f inancieel management zo goed mogelijk regelen. Een door-
dachte toewijzing van rollen en verantwoordelijkheden is daarvan de basis . Door functiescheiding 
of andere beheersmaatregelen vermijdt de organisatie situaties waarin één persoon zonder controle 
beslissingen kan nemen. Daarnaast moeten er controlepunten zijn in de verschillende f inanciële 
processen. Zo vermijdt de organisatie dat ze middelen verliest door fouten bij de inning van belast-
ingen, de facturatie, het debiteurenbeheer of het niet-systematisch opvolgen van de openstaande 
vorderingen. 

04.02 RAPPORT, CONCLUSIES & ACTIES

Provisiebeheer
Hoofdkas van de gemeente
Regeling via het organisatiebeheersysteem - voorheen via ar t 100, § 3 Gemeentedecreet .

Bevoegdheid Algemeen directeur

Delegatie
Regeling via het organisatiebeheersysteem - voorheen via ar t 100, 
§ 3 Gemeentedecreet . Delegatie verleend aan de beide f inancieel 
deskundigen van de f inanciële dienst .

Plaats van bewaring In de kluis op het Gaverkasteel. Beide f inancieel deskundigen 
beschikken over de code.

Procedureverloop

Alle cash verrichtingen worden zo veel mogelijk vermeden (tijdrovend, 
risico op fouten, risico op verlies …). Enkel kleine, uitzonderlijke 
uitgaven kunnen nog via cash gebeuren (9 verrichtingen in 2020). Alle 
verrichtingen gebeuren in een kasdagboek in Excel dat de f inanciële 
dienst bijhoudt .

Kascontrole

Deze gebeurt maandelijks door de f inancieel deskundige en ook 
bij overdracht naar de bank als het saldo te hoog is . De f inanciële 
dienst houdt de gegevens van deze controles bij. Daarnaast voer t de 
algemeen directeur willekeurig kascontroles uit . Ook de resultaten 
van deze controles worden bewaard. In 2020 werd bij geen enkele 
kascontrole een verschil vastgesteld.
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Geringe exploitatieuitgaven
Regeling via het organisatiebeheersysteem - voorheen via ar t 162, § 1 en § 4 Gemeentedecreet .

Bevoegdheid
De algemeen directeur kan personeelsleden belasten met de betaling 
van geringe exploitatieuitgaven, na advies van de f inancieel directeur, 
en binnen de voorwaarden, momenteel toegepast zoals bepaald door 
de gemeenteraad van 26 april 2012 .

Delegatie We houden een overzicht van alle toegekende delegaties bij.

Plaats van bewaring
Elke dienst met geringe exploitatieuitgaven beschikt over een 
afsluitbaar metalen geldkoffer tje dat ze in een afgesloten kast of kluis 
bewaren. Sommige diensten beschikken over een bankrekening.

Procedureverloop

De algemeen directeur neemt de beslissing tot delegatie, na advies 
van de f inancieel directeur. Er wordt een afsprakennota opgemaakt 
die met alle betrokken par tijen wordt overlopen en afgetekend. Van de 
beslissing, het advies, en de nota vind je een kopie op de server onder 
publiek\financiën\geringe exploitatieuitgaven. Indien nodig krijgt de 
dienst een koffer tje of opent de f inanciële dienst een rekening bij Belf ius 
van het type ‘geringe exploitatieuitgaven’. Op die rekening zijn geen 
ontvangsten mogelijk , maar enkel afnames en betalingen. Daardoor 
kan het saldo nooit hoog zijn en kan de rekening nooit een negatief 
saldo hebben. Alleen de f inancieel directeur kan, in het kader van 
thesaurieverrichtingen, een bedrag overschrijven naar deze rekening 
vanuit de hoofdrekening van de gemeente, om de toegekende provisie 
ter beschikking te stellen. De betrokken personeelsleden houden een 
kasdagboek bij en rapporteren maandelijks naar hun clusterhoofd, de 
f inancieel directeur en de algemeen directeur.

Kascontrole
Naast de controles door de clusterhoofden, controleer t de f inancieel 
directeur minimaal jaarlijks alle kassen geringe exploitatieuitgaven. 
In 2020 vonden twee controles plaats (cultuur en speelpleinwerking). 
Bij alle controles in 2020 werden geen kasverschillen vastgesteld.



2 6

Kasbeheer - geringe dagontvangsten
Hoofdkas van de gemeente
Regeling via het organisatiebeheersysteem - voorheen via ar t 100, § 3 Gemeentedecreet .

Bevoegdheid Algemeen directeur

Delegatie
Regeling via het organisatiebeheersysteem - voorheen via ar t 100, 
§ 3 Gemeentedecreet . Delegatie verleend aan de beide f inancieel 
deskundigen van de f inanciële dienst .

Plaats van bewaring In de kluis op het Gaverkasteel. Beide f inancieel deskundigen 
beschikken over de code.

Procedureverloop

Alle cash verrichtingen worden zo veel als mogelijk vermeden (tijd-
rovend, risico op fouten, risico op verlies …). Enkel kleine uitzon-
derlijke uitgaven kunnen nog via cash gebeuren (9 verrichtingen in 
gans 2020). De hoofdkas ontvangt geen kasoverschotten meer van de 
dienst burgerzaken. Sinds oktober 2018 worden de kasoverschotten 
van de dienst burgerzaken rechtstreeks naar een rekening bij Belf ius 
gebracht . Van zodra het saldo in de hoofdkas te groot wordt , gebeurt 
een stor ting op de gemeenterekening bij Bank van de Post . Het saldo 
in kas zal zo in principe nooit meer dan 10.000 euro bedragen. Het 
saldo op 31 december 2020 bedraagt 4.37 7 euro. Alle verrichtingen 
gebeuren in een kasdagboek in Excel dat de f inanciële dienst bij-
houdt .

Kascontrole

Deze gebeurt maandelijks door de f inancieel deskundige en ook 
bij overdracht naar de bank bij een te hoog saldo. De f inanciële 
dienst houdt de gegevens van deze controles bij. Daarnaast voer t de 
algemeen directeur willekeurig kascontroles uit . Ook de resultaten 
van deze controles worden bewaard. In 2020 werd bij geen enkele 
kascontrole een verschil vastgesteld.
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Geringe dagontvangsten
Regeling via het organisatiebeheersysteem - voorheen via ar t 162, § 1 en § 4 Gemeentedecreet .

Bevoegdheid
De algemeen directeur kan personeelsleden belasten met de inning 
van geringe dagontvangsten, na advies van de f inancieel directeur, 
en binnen de voorwaarden, momenteel nog toegepast zoals bepaald 
door de gemeenteraad van 9 juli 2009.

Delegatie We houden een overzicht van alle toegekende delegaties bij.

Plaats van bewaring
Elke dienst met geringe dagontvangsten beschikt over een afsluitbaar 
metalen geldkoffer tje dat ze in een afgesloten kast of kluis bewaren. 
Sommige diensten beschikken over een bankrekening.

Procedureverloop

De algemeen directeur neemt de beslissing tot delegatie, na advies 
van de f inancieel directeur. Er wordt een afsprakennota opgemaakt 
die met alle betrokken par tijen wordt overlopen en afgetekend. Van 
de beslissing, het advies, en de nota vind je een kopie op de server 
onder publiek\financiën\geringe dagontvangsten. Indien nodig krijgt 
de dienst een koffer tje of opent de f inanciële dienst een rekening 
bij Belf ius van het type ‘geringe dagontvangsten’. Op die rekening 
zijn geen ontvangsten mogelijk , maar enkel stor tingen. Alleen de 
f inancieel directeur kan, in het kader van thesaurieverrichtingen, een 
saldo van deze rekening naar de hoofdrekening van de gemeente 
overschrijven. De betrokken personeelsleden houden een kasdagboek 
bij en rapporteren maandelijks naar hun clusterhoofd, de f inancieel 
directeur en de algemeen directeur.

Kascontrole

Naast de controles door de clusterhoofden, controleer t de f inancieel 
directeur minimaal jaarlijks alle kassen geringe dagontvangsten. In 
2020 vonden zeven controles plaats (spor t , jeugd, cultuur, bibliotheek 
en burgerzaken drie kassen). Na de controle ontvangt het betreffende 
personeelslid een verslag en een kopie wordt bewaard op de f inan-
ciële dienst . Bij alle controles in 2020 werden geen kasverschillen 
vastgesteld.
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Visum (voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole)
Rapport cf. ar t . 17 7 Decreet Lokaal Bestuur. Beslissing gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 
welzijn 30 januari 2020. De voorwaarden voor het verlenen van een visum werden als volgt vast-
gesteld:

Alle voorgenomen verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom 
lager dan 8.500 euro exclusief btw. Wanneer die verbintenis van onbepaalde duur is, 
bedraagt de termijn die je in aanmerking moet nemen om het bedrag te berekenen 48 
maanden. 

01

02 De aanstellingen van contractuele personeelsleden voor een periode van minder dan 
een jaar.

03

De aanstellingen van contractuele personeelsleden voor de periode van een jaar of 
meer wanneer het een tewerkstelling betreft met toepassing van ar tikel 60, § 7 van 
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, of van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan 
ar tikel 60, § 7, in het kader van de opdracht van het OCMW, vermeld in hoofdstuk 4, 
afdeling 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het OCMW vermeld in 
ar tikel 8, 9 of 13 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie.

46
dossiers van de gemeente waarbij 
de f inancieel directeur een visum 

verleend heeft na het uitvoeren van 
de voorafgaande krediet- en wet-

matigheidscontrole

7
dossiers van het OCMW waarbij 

de f inancieel directeur een visum 
verleend heeft na het uitvoeren van 

de voorafgaande krediet- en wet-
matigheidscontrole

15
dossiers met investeringskredieten

38
dossiers met exploitatiekredieten. Er 
werd in geen enkel dossier beroep 

gedaan op ar tikel 267 Decreet Lokaal 
Bestuur. Er werd dus in geen enkel 
geval visum geweigerd dat nadien 

toch verleend werd door en op eigen 
verantwoordelijkheid van het college 

van burgemeester en schepenen.
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Procedureverloop
De meeste dossiers (investeringen en exploitatie > 8.500 euro exclusief BTW) zijn opgemaakt in 
het programma 3P, waarin een intern controlesysteem zit vervat . Aan de hand daarvan kunnen we 
eventuele fouten of lacunes opsporen. Met een checklist gaan we na of alle vereiste documenten 
bij het dossier zitten. Als dat niet zo is, krijgt de dienst die het opmaakte het dossier terug, met de 
vraag het te vervolledigen.

Een visum aanvragen kan via een modeldocument of via meeting.net .

De f inancieel directeur zet zijn stempel, handtekening, visumnummer en datum op het aanvraag-
formulier. Een aanvullende controle gebeurt door de agenda van het college vooraf te bekijken om 
na te gaan of in alle visumplichtige dossiers een visum werd aangevraagd. Sinds het gebruik van 
meeting.net in november 2017 is het ook mogelijk een visumnummer in meeting.net toe te kennen. 
De stempel, datum en handtekening worden vervangen door de logging in de software. 

Er wordt een lijst bijgehouden van de dossiers waarin visum werd verleend en op welke datum.

Debiteurenbeheer gemeente
Er werd een lijst gemaakt van de openstaande vorderingen op datum van 31 december 2020. Van 
elke vordering houden we de stand van zaken bij. Opgelet: dit is een momentopname. Een aantal 
vorderingen is intussen afgeboekt .

Procedureverloop
De facturen zijn betaalbaar op 1 maand. Om de 6 à 9 weken verstuur t de dienst f inanciën rappels. 
Een eerste rappel geeft nog 14 dagen de tijd om te betalen. Een tweede (aangetekende) rappel nog 
eens een termijn van 14 dagen. Bij de f iscale ontvangsten verstuur t de f inanciële dienst meteen een 
aangetekende rappel met 1 maand betaaltermijn (+ aanrekening kosten aangetekende zending). In 
geval van niet-betaling maken we het dossier voor uitvoering over aan de gerechtsdeur waarder. 
Enkele keren per jaar (indien nodig), maken we eventuele niet-f iscale vorderingen die niet geïnd 
konden worden en die niet oninbaar zijn door insolventie, over aan het college van burgemeester en 
schepenen met de vraag om het dwangbevel van de f inancieel directeur te viseren en uitvoerbaar 
te verklaren. 

Er werden in 2020 door de f inancieel directeur 2 vorderingen als oninbaar afgeboekt voor een 
bedrag van 353,82 euro.

144.006,56 euro
openstaand saldo

3
verstuurde dwangbevelen
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Debiteurenbeheer OCMW
Er werd een lijst gemaakt van de openstaande vorderingen op datum van 31 december 2020. Van 
elke vordering houden we de stand van zaken bij. Opgelet: dit is een momentopname. Een aantal 
vorderingen is intussen afgeboekt .

62.808,69 euro  openstaande facturen (o.a. poetsdienst , maaltijddienst . . .)

16.411,74 euro  dubieuze debiteuren

29.628,98 euro  terugvordering steun e.a. tussenkomsten

17.97 7,61 euro  terugvordering leefloon

Procedureverloop
Elke maand overloopt de f inanciële dienst alle vorderingen van de thuiszorgdiensten. Ze versturen 
een eerste herinnering, de maand daarop een tweede herinnering en tenslotte een laatste aanman-
ing. Als er geen betaling volgt , komt het dossier op het bijzonder comité voor de sociale dienst om 
de dienstverlening stop te zetten en op het vast bureau om een dwangbevel vanwege de f inancieel 
directeur te viseren en uitvoerbaar te verklaren. 

Ongeveer drie keer per jaar worden alle vorderingen sociale dienst overlopen met alle maatschappelijke 
werkers, elk voor zijn eigen dossiers. Voor elk dossier beslissen we welke stappen we moeten onder-
nemen (herinnering, aanmaning, telefoon, gesprek , deurwaarder, afbetalingsplan, …). Alle vorderin-
gen die niet geïnd konden worden en die niet oninbaar zijn door insolventie, worden overgemaakt 
aan het vast bureau met de vraag om het(de) dwangbevel(en) uitgaande van de f inancieel directeur 
te viseren en uitvoerbaar te verklaren. 

De f inancieel directeur boekte in 2020 zeven vorderingen als oninbaar af, voor een bedrag van 
33.191,66 euro. Hij is hiervoor autonoom bevoegd.

Bestelaanvragen
Er werd geen rappor t inzake bestelaanvragen gemaakt . Enerzijds betreft dit een fysieke activiteit en 
anderzijds is het de bedoeling over te schakelen naar een delegatie onder 8.500 euro. 

152.170,95 euro werkingssubsidies (o.a. subsidie leefloon, gemeentefonds, 
fedasil , verwarmingsfonds)

20.925,03 euro terug te betalen steun in huur/huurwaarborg en CREG

12
verstuurde aanmaningen

0
verstuurde dwangbevelen

299.923 euro
openstaand saldo
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05.01 TOELICHTING THEMA

De organisatiestructuur weerspiegelt de indeling van de organisatie in logische eenheden zoals 
clusters en diensten. Deze structuur houdt rekening met factoren zoals de te realiseren doel-
stellingen, de dienstverlening, de grootte en de complexiteit van de organisatie. De aansturing van 
een organisatie verloopt optimaal als de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Bovendien moet de 
delegatie van bevoegdheden geregeld zijn en in verhouding staan tot de toegewezen verantwoor-
delijkheden. 

Het segmenteren van de organisatie is nodig om ze vlot te laten werken. Daarom is het nodig om de 
samenwerking tussen verschillende clusters en diensten te coördineren. Een belangrijk orgaan in 
de coördinatie van een lokaal bestuur is het managementteam. Ook andere overlegorganen kunnen 
bijdragen tot de interne coördinatie van de verschillende onderdelen van de organisatie. De organ-
isatiestructuur moet regelmatig en afhankelijk van interne of ex terne wijzigingen in vraag worden 
gesteld en geoptimaliseerd.

Projectmanagement krijgt een plaats bij het thema organisatiestructuur, omdat organisaties voor 
de realisatie van projecten tijdelijk los van de normale organisatiestructuur kunnen werken. Onze 
organisatie wil haar werking continu optimaliseren aan de hand van projectmanagement , zeker 
wanneer het gaat over complexe of dienstoverschrijdende initiatieven.

05.02 RAPPORT, CONCLUSIES & ACTIES

Systeem van overlegmomenten MAT
Elke eerste woensdag van de maand vindt er een overleg met het managementteam plaats. Het doel 
is om op dit overleg de focus te leggen op het bespreken van managementrapporten, zoals het meer-
jarenplan, jaarrekeningen, organisatiebeheersing, planning grote projecten, verbeteringstrajecten 
en meer. Er werd hiervoor in 2020 een nieuw sjabloon van agenda opgemaakt , waarop elk lid van 
het managementteam punten kan indienen. De agenda is opgedeeld in:
 B-punten: beslissing/keuze verwacht . Hierbij worden volgende zaken aangebracht:
 onderwerp, domein (f inanciën, personeel, organisatiebeheersing, communicatie . . .),
 aanbrenger, toelichting, besluit , to do’s . . .
 F-punten: toelichting, geen beslissing nodig (ter info)
 V-punten: varia

Zeker voor de B-punten sluiten we de agenda op maandag af, zodat iedereen de tijd heeft om zich 
voor te bereiden en we de punten niet meer uitvoerig moeten toelichten. Zo kunnen we focussen op 
moeilijkheden en door te hakken knopen. Op deze manier is het managementteam over tuigd op een 
kwalitatieve en eff iciënte manier te kunnen vergaderen. Het verslag leggen we ter kennis voor aan 
het schepencollege. Tijdens overlegmomenten op clusterniveau krijgen de personeelsleden mee 
wat het MAT besproken heeft . Het verslag legt het accent op conclusies en to do’s . Het overleg gaat 
in principe live door, tenzij dit niet kan of mag omwille van de corona-maatregelen.

Systeem van overlegmomenten Spring-MAT
Elke derde donderdag van de maand vindt er sinds de tweede helft van 2020 een Spring-MAT plaats 
met de leden van het managementteam. Er is hier een vrije/open/‘lichte’ (maar wel vooraf gekende) 
agenda. Elk lid van het managementteam kan punten toevoegen. Er is geen verplichte aanwezigheid, 
die volgens eigen inschatting of noodzaak gebeurt . Afwezig zijn betekent impliciete goedkeuring 
aan consensus van aanwezigen.

Hiervan maken we geen verslag. Elk noteer t zijn eventuele eigen to do’s . De bedoeling is om hier 
van gedachten te wisselen over materie die niet op het managementteam hoor t . Het overleg gaat in 
principe digitaal door. Het nieuwe systeem voor de werking wordt als positief ervaren. In 2021 zullen 
we verderwerken op deze manier.
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Overlegmomenten op clusterniveau
Elk clusterhoofd organiseer t binnen de cluster naar eigen noodzaak overlegmomenten. Op dit over-
leg bespreekt het diensthoofd minstens de beslissingen die het managementteam nam. Specif ieke 
dossier bespreken kan als het gaat over complexe of dienstoverschrijdende initiatieven.

Aanwervingen
Volgende aanwervingsprocedures (gevoerd via Vandelanotte op basis van lidmaatschap Poolstok) 
zoals voorzien in meerjarenplan:
 Brugfiguur
 Evenementencoach
 City marketeer
 ICT-deskundige
 Mobiliteitsdeskundige (1ste procedure zonder valabele kandidaten afgerond)

Aanwervingsprocedures niet voorzien in meerjarenplan
 Innovator burger en welzijn (op basis van goedgekeurd subsidiedossier Sociale Maribel)
 Administratief medewerker mobiliteit (in eigen beheer uitgevoerd)

Vervanging
 Schoonmaakster poetsdienst (in eigen beheer uitgevoerd)

Algemene conclusies
De samenwerking met Poolstok is waardevol gebleken om selectieprocedures te kunnen voeren 
zonder de courante werking van de personeelsdienst te hypothekeren. We investeren nog altijd 
tijd in het opvolgen, coördineren en administratief opvolgen, maar het eigenlijke selectieproces 
besteden we uit aan exper ts met de juiste kwalif icaties. De instroom is kwalitatief en de ervaring 
van de kandidaten met het proces blijkt positief te zijn.

De organisatie-updatescan die gepland is voor 2021 en de al uitgevoerde audits bij de technische 
uitvoeringsdienst en de vrijetijdsdiensten brengen, als we een akkoord bereiken over de toekomstige 
structuur, een aantal functiewijzigingen of nieuwe aanwervingen met zich mee.
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Omschrijving projectmanagement
Projecten werken we uit volgens een haalbare methodologie:

Afstemming
Het afstemmen van prioritaire projecten en timing via het MAT.01

Projectfiche
Het opmaken van een projectf iche (ontwerp al opgesteld in 
2020) die je moet gebruiken bij de star t van een project . Doel 
is om vooraf over alle aspecten van een project na te denken.

02

Opvolging
De verdere opvolging van een project via planning MS Project .03

Evaluatie
Via de halfjaarlijkse beleidsevaluatie en MS Project de stand 
van zaken van de projecten evalueren en bijsturen waar nodig.

04

Uit te voeren acties?
Implementatie projectf iche bij aanvang nieuwe projecten

Wie?
Beleidsmedewerker

Wanneer?
2021
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06.01 TOELICHTING THEMA

Op basis van de doelstellingen en de dienstverlening, moet de organisatie oplijsten welke functies 
nodig zijn en hoeveel medewerkers er per functie nodig zijn. Het is daarbij belangrijk dat de 
medewerkers weten wat de organisatie van hen verwacht . Een duidelijke beschrijving van elke 
functie met een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en competenties, draagt daar toe bij. 
Deze functiebeschrijvingen dienen als basis voor aanwervingen, selecties, vormingen en voor de 
opvolgcyclus van de medewerkers. Een kwaliteitsvol en juridisch sluitend feedbacksysteem voor 
medewerkers is belangrijk als basis voor waardering en bijsturing. Daarnaast kijken we ook naar de 
talenten van de medewerkers om hen zo goed mogelijk in te zetten. Om een organisatie geolied te 
laten lopen, is het van belang dat het leidinggeven op een kwaliteitsvolle manier gebeurt . 

Elke organisatie is verplicht een welzijnsbeleid te voeren waarin gezondheid, veiligheid en welzijn 
een plaats krijgen. De organisatie moet hierin investeren zodat haar medewerkers hun opdrachten 
veilig kunnen uitvoeren. De personeelsadministratie moet correct zijn omdat dit belangrijk is voor 
de individuele medewerkers, maar ook omdat de organisatie een juist beeld moet hebben van het 
menselijk kapitaal om hierover beslissingen te nemen. Het is daarom aangewezen dat de organisatie 
over rappor ten over haar personeelsbeleid beschikt .

IT’S ABOUT

RIGHT PEOPLE
ABILITIES
PLACE
TIME

HAVING THE
WITH THE

IN THE
AT THE
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Bij de voorbereidingen voor het opmaken 
van het meerjarenplan organiseren we 
workshops met de medewerkers voor het 
opmaken van een SWOT-analyse en voor het 
formuleren van actieplannen.

PLAN

Per actie duiden we een trekker aan die 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van 
de geformuleerde acties.

DO

Medewerkers geven input in de jaarlijkse 
rappor tering rond organisatiebeheersing 
en kunnen voorstellen tot verbeteracties 
formuleren. De rappor tering was in 2019 nog 
heel summier. De medewerkers werden toen 
nog minder betrokken. Voor de rappor tering 
in 2020 dachten we in een ruimer kader na 
waarover onze organisatie kan rappor teren, 
waarna de betrokken medewerkers hun input 
konden leveren. We gaven ook een algemene 
toelichting over organisatiebeheersing.

CHECK/ACT

06.02 RAPPORT, CONCLUSIES & ACTIES

Inzetten van het personeel in het kader van het bereiken van de doelstellingen
De medewerkers worden bij elk deel van de PDCA-cyclus betrokken. Enkele voorbeelden:
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Ontwikkeling personeel (evaluatiecyclus)

De restfractie van niet-doorlopen cyclussen is te verklaren door:
 In- en uitdiensttreding waardoor (nog) geen volledige cyclus werd doorlopen.
 Langdurige ziekte waardoor cyclus wordt gepauzeerd.

De cyclussen werden, met uitzondering van 2 geïsoleerde gevallen, positief afgerond. Een positief 
afgeronde cyclus betekent uiteraard niet dat er geen werkpunten zijn. We sluiten elke cyclus dan 
ook af met een nieuwe blik op de toekomst (star tgesprek van de nieuwe cyclus), waarbij we die 
zaken verder behandelen.

De doorlooptijd is in principe 2 jaar, maar omwille van de tijdsinvestering voor de leidinggevenden 
en het afstemmen van de agenda’s blijkt hier in de meeste gevallen enige (beperkte) ver traging op 
te zitten. Gezien de kwaliteit van de feedback en de cyclus primeren op de timing, laten we hierop 
wat marge toe.

107 op 126 koppen doorliepen reeds volledige cyclus
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Algemene conclusies

Doorlopen evaluatiecyclus 2020
In 2020 konden we voor het merendeel van het personeel een volledige evaluatie-
cyclus afronden. Het gaat over een tweejarige cyclus die van star t ging in het derde 
kwartaal van 2018. Na een jaar vond een tussentijdse functionering plaats, nog een 
jaar later vond het eigenlijke evaluatiegesprek plaats.

01

02
Leerproces
Het was de eerste ervaring voor onze organisatie met zo’n evaluatiecyclus en betekent 
zonder meer een leerproces. Onze leidinggevende volgden hiervoor ook een opleiding 
in het voeren van zowel star tgesprekken, tussentijdse functioneringsgesprekken als 
evaluatiegesprekken. 

03

Focus
De focus van de cyclus lag NIET op het evalueren tijdens de formele cyclus, wel op 
het belang van tijdige en duidelijke (informele) feedback doorheen het werkjaar. Deze 
doelstelling werd duidelijk meegegeven aan zowel medewerkers als leidinggevenden. 
De f ilosofie in dit verhaal is dat de (samen)werking geen verhaal is van drie formele 
gesprekken, maar een dagelijks proces waarbij medewerkers en leidinggevenden 
met elkaar in dialoog kunnen treden, problemen tijdig signaleren en opportuniteiten 
kunnen detecteren. Dit maakt dat wanneer het einde van de cyclus wordt bereikt , 
met een evaluatiegesprek als sluitstuk , er eigenlijk weinig mensen voor verrassingen 
komen te staan. De nodige bijsturingen zouden in principe doorheen de cyclus moeten 
gebeuren, waardoor negatieve evaluaties geïsoleerde gevallen zouden moeten zijn. 

Leeftijdscategorie werknemers
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Opvallend in de leeftijdscategorieën van de werknemers is dat er een grote groep binnen de 
leeftijdscategorie van 55-64 jaar valt . Binnen een vijftal jaar en de daaropvolgende jaren komen 
er dus heel wat pensioneringen aan. Dit moet in de toekomst een aandachtspunt zijn, zodat er een 
vlotte opvolging en kwalitatieve ‘overdracht van kennis’ gebeurt . Anderzijds hebben recente aanw-
ervingen in de afgelopen jaren aanleiding gegeven tot een toename van de categorie 35-39. Vrou-
welijke medewerkers blijven in de meerderheid, namelijk 81 ten opzichte van 54 mannen.

Uit te voeren acties?
Opvolgingsplan voor toekomstige pensioneringen.

Wie?
Hoofd interne zaken

Wanneer?
2021 - 2025

Waarderend personeelsbeleid
Opvallend is dat de organisatie zich positief opstelt ten opzichte van vragen om de loopbaan omwille 
van diverse motieven tijdelijk te verminderen, wat in principe goed is voor de balans werk-privé. In 
praktijk worden echter geen individuele vervangingen voorzien, gezien de moeilijke haalbaarheid 
hiervan. Wanneer we alle verminderingen samentellen, gaat het om een substantiële som die niet 
vervangen werd. De totale vermindering in arbeidsvolume varieer t hierdoor doorheen het jaar tus-
sen 5 en 9 VTE. Hierdoor verhoogt zonder twijfel de werkdruk voor zowel de gebruikers van deze 
systemen als voor de organisatie in het algemeen.

Het plaats- en tijdonafhankelijk werken werd in het algemeen als positief ervaren door het personeel. 
Dit zorgt mee voor het verantwoordelijk en gericht werken op doelstellingen, wat de organisatie 
alleen maar ten goede kan komen.

Uit te voeren acties?
Plan van aanpak inzake de verminderde loonkost en arbeidsvolume ingevolge loopbaan-
verminderingen: minstens gedeeltelijke en gerichte inzet binnen de organisatie.

Wie?
Hoofd interne zaken

Wanneer?
2021 (meenemen in de organisatie-updatescan)
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Onthaalbeleid - exitbeleid
We bereiden de inddiensttreding van nieuwe medewerk-
ers gestructureerd voor. Daar zijn verschillende diensten 
bij betrokken. Het gaat onder andere over het voorzien 
van werkmateriaal, rechtentoekenning (fysiek en digitaal), 
toegangscontrole, eedaflegging, toelichting over diverse 
HR-gerelateerde onderwerpen (RPR en arbeidsreglement , 
deontologische code, werktijdregeling, diverse vergoedin-
gen, verzekeringen, specif ieke voordelen, functionerings-
cyclus …), aankoopbeleid, f inanciële begrippen en contex t , 
diverse generieke softwareprogramma’s, preventie op het 
werk enzovoor t . 

Tegelijk moeten we opmerken dat het onthaalbeleid zich 
op vandaag beperkt tot het voeden van heel wat ‘harde’ 
informatie. We rekenen sterk op de eigenlijke dienst waar de 
persoon in terechtkomt om verder een weg te vinden in de 
organisatie.

Een meer uitgekiemd onthaalbeleid met periodieke 
opvolging, organisatie van activiteiten om collega’s beter te 
leren kennen, een uitgewerkt peter- en meterschapsbeleid, 
intervisiemomenten en andere opties behoren niet tot de 
mogelijkheden binnen de huidige bezetting. 

Het exitbeleid van de organisatie legt op vandaag gelijkaardig 
de focus op het inleveren van middelen, administratieve 
formaliteiten en een zo spoedig mogelijke vervanging. Het 
zou een gezonde ambitie kunnen zijn om ook opvolging in 
dit aspect te voorzien. Daarbij kunnen we de feedback van 
de medewerkers vragen over diverse aspecten van de organ-
isatie. Zo kunnen we in de toekomst bijsturen, bijvoorbeeld 
wat betreft arbeidsomstandigheden, inschalingen, voordelen, 
werkmiddelen enzovoor t . De algemeen directeur voer t in dit 
kader wel een gesprek met medewerkers die uit dienst treden 
om bepaalde signalen te capteren.

Ontwikkeling en vorming
De organisatie kent een open beleid naar ontwikkeling en 
vorming, en stelt daar ook een gerechtvaardigd budget voor 
ter beschikking. Vragen van medewerkers om zich verder te 
ontwikkelen en te vormen worden, mits een gerechtvaar-
digde link met de job of rol , positief beoordeeld. Bij nieuwe 
ontwikkelingen die bepaalde kennis of vaardigheden vergen 
van medewerkers, is er tegelijk een grote bereidheid om 
vormingen aan te bieden.

Tegelijk blijkt dat ontwikkeling en vorming noodgedwon-
gen een sterk decentraal gegeven is waarbij medewerk-
ers, diensten en clusters voor een groot stuk op zichzelf 
aangewezen zijn. Het ontbreekt de organisatie aan een op 
te volgen, geactualiseerd beleid. Dit impliceer t dat er ook 
gemakkelijk hiaten kunnen ontstaan naar actualisering van 
kennis en vaardigheden en de vorming van de medewerkers 
in realiteit (te) veel moet gedragen worden door individuele 
impulsen, in plaats van een gestructureerde aanpak .
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Gezondheid
De organisatie ambieer t een steentje bij te dragen tot de gezondheid van elke medewerker en voor-
ziet daardoor diverse acties. Binnen de contouren van het meerjarenplan werd onder meer de mo-
gelijkheid om fietsleasing te implementeren ingevoegd om medewerkers meer aan te zetten om de 
f iets te gebruiken voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen. Het bestuur was bereid om hier 
te springen en het voorbeeld te volgen van andere ambitieuze besturen (zowel kleinere gemeentes 
als middelgrote en grote steden) die hier een voor trekkersrol te spelen. Helaas werd het dossier 
geblokkeerd door een principieel standpunt vanuit de vakbondskringen, waardoor het dossier op 
vandaag on hold staat . 

De organisatie zet ook in op gebruik van het zwembad Aquandé, door aan de medewerkers de mo-
gelijkheid te voorzien een jaarabonnement tegen een gunstig tarief aan te kopen. Daarnaast com-
municeren we ad hoc acties die medewerkers tot beweging kunnen aanzetten (ook in de vrije tijd) 
zoals de tex tielroute, de stappenclash, enzovoor t .

We letten op de mentale gezondheid van ons personeel. Zo volgden twee medewerkers de opleiding 
tot ver trouwenspersoon. Zo staan ze klaar om collega’s niet alleen een luisterend oor te geven, maar 
ook raad te geven en mee te zoeken naar oplossingen voor conflicten, pesterijen of andere psycho-
sociale problemen die op de werkvloer kunnen plaatsvinden. De dienst preventie zet hier ook op in.

Het aspect gezondheid verdient in de toekomst een prominentere plaats binnen de werking. We 
moeten dit integreren in een ruimer verhaal. Stress, burnouts, bore-outs, weerbaarheid en veer-
kracht enzovoor t zijn allemaal aspecten die ook op onze werkvloer aanwezig zijn, maar waar we op 
vandaag enkel casuïstisch mee omgaan. Een organisatie die ambieer t dynamisch en f lexibel te zijn, 
moet eigenlijk ook middelen voorzien om hierrond aan de slag te gaan.
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Aanwezigheidsbeleid/ziekteverzuim
De organisatie beschikt op vandaag niet over een aanwezigheidsbeleid, enerzijds door beperkte 
ondersteuningsmiddelen, anderzijds door het feit dat de organisatie kan rekenen op een hoge mate 
van loyauteit van de medewerker tegenover het bestuur, waardoor er weinig indicaties van misbruik 
zijn.

Tegelijk is de afwezigheid van een dergelijk beleid uiteraard een zwakke plek (wat niet is, kan komen). 
Het is daardoor niet mogelijk om eerder subtiele problematische afwezigheden te detecteren, die op 
termijn een negatief effect op een of meerdere collega’s of diensten kunnen hebben.

Jaaractieplan welzijn
De organisatie heeft een Globaal Preventie Plan (GPP), met een jaaractieplan dat acties beschrijft 
die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het f ysiek en mentaal welzijn van de medewerkers. De opvol-
ging hiervan gebeurt door de preventieambtenaar, die de betrokken dienst periodiek bevraagt naar 
de stand van zaken. We moeten de eigenlijke acties overlaten aan de individuele diensten en ze in 
hun dagelijkse werking meenemen.

Leidinggeven
HR-café
De organisatie is gestar t met de organisatie van een HR-café, dat moet dienen als intervisieplatform 
voor leidinggevenden. Het moet ook een plek zijn waar ze info kunnen krijgen over toekomstige 
ontwikkelingen binnen de organisatie en waar we hun rol als leidinggevende kaderen.

In coronatijden werd het HR-café digitaal georganiseerd. In de toekomst ambiëren we een minder 
formele contex t waarbij leidinggevenden ongedwongen en vrij hun verhaal kwijt kunnen, problemen 
aankaar ten en elkaar verder ondersteunen. 

Daarnaast capteren we diverse topics binnen onze werking, die ofwel interessant kunnen zijn om 
mee te geven, of waar we graag ook de mening en visie van onze leidinggevenden over willen 
krijgen.

Evaluatiecyclus
In 2020 rondden we een eerste volledige functioneringscyclus af, die star tte in 2018. Het opzet van 
de cyclus werd van in het begin duidelijk gesteld. De formele cyclus werd gezien als een mini-
male vormvereiste met eigen rapporteringsverplichtingen. De echte focus van de cyclus lag elders, 
namelijk bij de informele dagelijkse feedback . Het uitgangspunt hierbij is dat de wisselwerking tus-
sen medewerker en leidinggevende zich niet mag beperken tot een jaarlijks formeel terugkoppelmo-
ment . De echte meerwaarde ligt in de veelvuldige contacten tijdens meetings, informele overlegmo-
menten, dagelijkse gesprekken, in de wandelgangen en zelfs de kleine babbel aan de koff iemachine. 
Dit alles mikte op een dubbele doelstelling: enerzijds informeel overleg maximaal faciliteren die de 
kracht van de dagelijkse werking moet uitmaken, anderzijds zo veel als mogelijk vermijden dat er 
tijdens de formele terugkoppelingsmomenten (star tgesprek , tussentijdse functionering en f inaal 
het evaluatiegesprek) zaken aan bod komen die nog niet in de afgelopen periode een plek hebben 
gekregen.

Alle leidinggevenden werden uitvoerig gebrieft rond deze manier van werken en kregen ook een 
opleiding in het houden van de types gesprekken, elk met hun eigenheden en aandachtspunten. 
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07.01 TOELICHTING THEMA

Alle andere thema’s bepalen de organisatiecultuur: de organisatiestructuur, het personeelsbeleid, 
de kantoorinrichting enzovoor t hebben er een belangrijke impact op. Maar omgekeerd heeft de 
organisatiecultuur een belangrijke impact op alle andere thema’s. Zo wordt de organisatiecultuur 
bijvoorbeeld weerspiegeld in elk contact met burgers en organisaties, wat deel uitmaakt van de 
thema’s ‘belanghebbendenmanagement ’ en ‘informatie en communicatie’. 

In de organisatie kunnen er verschillende culturen heersen. Dit kan aanleiding geven tot nieuwe 
risico’s die om beheersmaatregelen vragen.

Vervolgens moet de organisatie bepalen welke waarden ze belangrijk vindt . Er zijn initiatieven nodig 
om deze waarden in de organisatie te laten leven en ze in te bedden in de dagelijkse werking. 

Medewerkers van lokale besturen komen in deontologisch gevoelige situaties terecht . Hierbij kan 
hun integriteit in het gedrang komen. Dit is vaak het geval aangezien we diensten (bv. verlenen 
van subsidies, vergunningen) verlenen aan mensen en organisaties waarmee medewerkers ook in 
de privésfeer te maken kunnen hebben. De organisatie moet medewerkers correct leren omgaan 
met dergelijke situaties. Dit kan door deontologisch gevoelige situaties bespreekbaar te maken, 
bijvoorbeeld op basis van dilemmatrainingen en door de deontologische code met de waarden van 
de organisatie te doen leven in de dagelijkse werking.

07.02 RAPPORT, CONCLUSIES & ACTIES

Investeringen voor het personeel
Maaltijdcheques
 Op 1 januari 2020: 6 euro waarvan 4,90 werkgeversbijdrage.
 Op 1 maart 2020: verhoging met 0,5 euro werkgeversbijdrage (zoals voorzien in MJP).
 Vanaf 1 augustus 2020: verhoging met 1 euro werkgeversbijdrage (zoals opgelegd door 
 sectoraal akkoord).
 Bijkomend werd een eenmalige ecocheque voorzien ter waarde van 135 euro conform de 
 bepalingen van het sectoraal akkoord die werd uitbetaald in september 2020.

Tweede pensioenpijler
Met ingang van het derde kwartaal 2020 werd de tweede pensioenpijler voor de contractanten 
verhoogd van een pensioenbijdrage van 1% op het pensioengevend jaarloon, naar een pensioen-
bijdrage van 2,5%, zoals opgelegd door het sectoraal akkoord. 

Zwemmen Aquandé
Personeelsleden van de organisatie kunnen voor een persoonlijke bijdrage van 10 euro een jaar-
abonnement kopen voor Aquandé.
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Fietsleasing
Er werd bij de opbouw van de meerjarenplanning een strategische denkoefening georganiseerd om 
fietsleasing te voorzien voor alle personeelsleden van de organisatie. Het systeem werd door de 
syndicale ver tegenwoordiging geblokkeerd in afwachting van een regeling door de Vlaamse Over-
heid. Eens deze formalisering een feit wordt , kunnen we de modaliteiten van dit systeem op Vlaams 
niveau en de opportuniteiten daarvan voor de organisatie bekijken.

Opleidingen
In 2020 werd voor 20.000 euro geïnvesteerd in diverse opleidingen in onze organisatie (inclusief het 
onderwijs).

Thuiswerk
In 2020 zorgden we ervoor dat alle medewerkers een laptop kregen. Zo maakten we thuiswerken 
mogelijk en uniformiseerden we meteen onze hardware, om het beheer zo eenvoudig mogelijk te 
houden. 

Fysieke integratie
Naast de integratie van gemeente en OCMW op organisatieniveau, zou een fysieke integratie nog 
meer tot een eengemaakte cultuur kunnen leiden.

Waarden
De organisatie heeft vier waarden ontwikkeld, maar we moeten ze verder implementeren. De ‘werk-
groep waarden’ kwam aanvankelijk niet samen omwille van corona en de wens om fysiek samen 
te komen. Daarom zullen we deze bijeenkomst vervangen door een (eventueel digitale) workshop, 
georganiseerd door de communicatiedienst in het kader van het communicatieplan.

Corona
Omwille van corona moesten er zowel op organisatorisch als op persoonlijk vlak verschillende 
aanpassingen gebeuren. Ook al was dit soms moeilijk , de wil van de medewerkers was er om zich 
aan te passen. Hiervoor kan de organisatie hen alleen maar dankbaar zijn. Alle dienstverlening bleef 
in de mate van het mogelijke draaien voor de burgers. 

Om de medewerkers te blijven motiveren werden – voor zover mogelijk – alternatieven voorzien voor 
de afgelaste activiteiten, zoals de personeelsuitstap en de nieuwjaarsreceptie. Er werd een doos 
pralines aan huis gebracht door het managementteam, de werkgroep feestelijkheden zorgde voor 
een aperitiefbox ter vervanging van de nieuwjaarsreceptie en er werd een wandeling uitgestippeld 
ter vervanging van de personeelsuitstap - die we helaas ook moeten afgelasten.

We kunnen stellen dat er een cultuur van doorzettingsvermogen heerst in de organisatie. Dit mag – 
en moet zelfs – in de ver f gezet worden.
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08.01 TOELICHTING THEMA

Communicatie
Communicatie omhelst zowel interne als ex terne communicatie. De interne communicatie moet 
optimaal zijn zodat de medewerkers over de informatie beschikken die ze nodig hebben om hun 
opdrachten deskundig uit te voeren. Omgekeerd moeten de medewerkers de informatie doorgeven 
die relevant is voor de organisatie. De ex terne communicatie focust op communicatie op de dienst-
verlening en de doelstellingen. Verschillende communicatiekanalen spelen hierin een belangrijke 
rol. 

Informatie
Informatiebeheer handelt over de manier waarop een organisatie haar dossiers, mails, briefwissel-
ing, facturen, verslagen en meer beheer t zodat ze haar doelstellingen kan bereiken en de regel-
geving over informatie respecteer t . 

Bij het informatiebeheer is een eerste component het beheren van de informatiestromen zoals brief-
wisseling en e-mail. Bereiken inkomende informatiestromen de juiste bestemmelingen? Voor heel 
wat organisaties is het een uitdaging om inkomende en uitgaande informatiestromen zoals e-mail 
te beheren. 

Een tweede component van informatiebeheer is het bewaren van de informatie. Informatie moeten we 
zo bewaren dat ze snel terug te vinden is . We moeten ook streven naar volledige dossiers. Bovendien 
moet ver trouwelijke informatie beveiligd zijn zodat ze enkel beschikbaar is voor de medewerkers die 
hier toe opdrachten uitvoeren (zie ook thema ICT). 

Ook de toegankelijkheid van informatie voor burgers en organisaties is een belangrijke component 
van informatiebeheer. Burgers en organisaties moeten snel een juist antwoord krijgen op een vraag 
tot inzage, waarbij we de regelgeving over openbaarheid van bestuur respecteren. 

De laatste component van informatiebeheer is de archivering. We moeten zowel de fysieke als de 
digitale informatie archiveren volgens de wettelijke verplichtingen.

08.02 RAPPORT, CONCLUSIES & ACTIES

Interne communicatie
Yammer wordt door alle medewerkers gelezen. Op een groot deel wordt zelfs gereageerd, wat onder 
andere de organisatiecultuur bevorder t . Niet alle gebruikers in de organisatie kunnen Yammer 
consulteren. Een nieuwsbrief voor alle medewerkers met de belangrijkste nieuwtjes over de 
organisatie zou bevorderend zijn voor de interne communicatie.

Uit te voeren acties?
Nieuwsbrief interne organisatie te voorzien.

Wie?
Communicatiedienst

Wanneer?
2021 - 2022
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Sinds de coronacrisis en het daarmee gepaard gaande thuiswerk worden de chatfunctie en de 
vergader tool in Teams opvallend veel gebruikt in vergelijking met voorgaande jaren, waarin dit 
praktisch onbestaande was. Dit zorgde voor blijvend contact tussen de medewerkers en heeft het – 
onbedoelde, maar positieve – effect dat de mailbox iets minder snel gevuld raakt met interne mails . 

Externe communicatie
Het versturen van persberichten zit nog verspreid bij verschillende diensten en gebeurt op verschil-
lende manieren.

Uit te voeren acties?
Uniformiseren van persberichten - meenemen in communicatiestrategie.

Wie?
Communicatiedienst

Wanneer?
2021 - 2022

Openbaarheid van bestuur
De meerderheid van de aanvragen in het kader van openbaarheid van bestuur betreffen het thema 
‘omgeving’. In het totaal waren er 43 aanvragen. Verder werden deze cijfers niet geanalyseerd. 

Dossierbeheersysteem
Dossiers worden op allerhande manieren bijgehouden. We moeten een eenduidige manier voor het 
bijhouden van dossiers ontwikkelen. Een ‘gecentraliseerd dossierbeheersysteem’ is een actie in het 
meerjarenplan. 

Archivering
Er is geen systeem van archivering. Dit leidt vaak tot het ‘ tevergeefs’ zoeken naar documenten. 
Veel tijd (inclusief loonkost) en kwaliteit gaan hierbij verloren. Dit is geen toonbeeld van ‘behoorlijk 
bestuur ’, noch ten opzichte van de burger, noch ten opzichte van andere derden. De mankracht ont-
breekt om hier op in te zetten. 

Uit te voeren acties?
Eenduidige manier voor het bijhouden van dossiers uitwerken (gecentraliseerd dossierbe-
heersysteem) - reeds actie in meerjarenplan.

Wie?
Datateam ‘Goudini’

Wanneer?
2022 - . . .
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09.01 TOELICHTING THEMA

Een organisatie moet over facilitaire middelen beschikken om haar doelstellingen te realiseren. 

Daarnaast moet de organisatie die middelen goed beheren. Daarom moet ze deze eerst in kaar t 
brengen. Pas dan kunnen we het beheer ervan opvolgen en alles preventief onderhouden, rekening 
houdend met eisen rond duurzaamheid.

Bij de facilitaire middelen speelt ook de regelgeving rond overheidsopdrachten een rol: garanderen 
van mededinging, de gelijke behandeling van kandidaten en de transparantie van de gevolgde 
procedures respecteren. Vanuit risicobeheersing vullen we de principes rond overheidsopdrachten 
het best anders in voor kleine aankopen en voor aankopen die dichter bij de grens van 30.000 euro 
aanleunen. Besturen moeten dit vastleggen in hun eigen interne regels. 

Vervolgens is het belangrijk dat we de opdrachten die par tners uitvoeren voor het lokaal bestuur 
grondig opvolgen. 

Ten slotte moeten we contracten administratief accuraat voorbereiden en bewaken. 

09.02 RAPPORT, CONCLUSIES & ACTIES

Audit inzake facility sportinfrastructuur
Het auditrappor t ‘facility spor tinfrastructuur ’ stelt dat het lokaal bestuur Deerlijk algemeen op een 
gestructureerde manier werkt aan haar beleid rond spor t en spor tinfrastructuur en duidelijke richt-
lijnen hanteer t voor het gebruik van deze spor tinfrastructuur. 

De aanbevelingen van Audit Vlaanderen met betrekking tot het beheer van de spor tinfrastructuur 
werden meegenomen in de voorbereiding van de opmaak van een masterplan vrijetijdsinfrastruc-
tuur in 2021. Het premiereglement renovatie- en herstellingswerken aan lokalen in eigendom van 
verenigingen ontsloten we duidelijker voor de spor tverenigingen via de gemeentelijke website. De 
voorziene evaluatie van het betreffende premiereglement werd onder meer door de coronacrisis en 
de ermee gepaard gaande beperkingen opgeschoven naar 2021. 

Ten slotte moeten we contracten administratief accuraat voorbereiden en bewaken.

Uit te voeren acties?
Evaluatie premiereglement ‘renovatie- en herstellingswerken aan lokalen in eigendom van 
verenigingen’.

Wie?
Hoofd vrije tijd en onderwijs

Wanneer?
2021
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Audit uitvoerende technische dienst
Na de audit omtrent de technische uitvoerende dienst bleek dat bepaalde taken onvoldoende 
opgenomen worden en enkele sleutelcompetenties ontbreken, waaronder patrimonium- en 
gebouwenbeheer. Het onderhoud van patrimonium, eigen materiaal en machines gebeurt zonder 
plan. Uit de audit kwamen deze aanbevelingen:

Structuur
Een nieuwe structuur ophangen aan drie inhoudelijke 
domeinen: water en wegen, groen en facility.

01

Facility
Dit nieuwe domein heeft als doel het structureel beheer, on-
derhoud en opvolging van het gebruik en de staat van het pat-
rimonium. Een exper t Facility (B4-B5) stuur t dit domein aan, 
net zoals bij de twee andere inhoudelijke domeinen.

02

Verschillende teams
We richten drie teams op, namelijk het interventieteam 
gebouwen, de campusverantwoordelijken en de schoonmaak-
ploeg.

03

Deze conclusies en de toekomstige uitvoering ervan, zijn heel belangrijk om tot een beter facilitair 
beheer te komen. Op heden zijn er te veel kosten aan het patrimonium, materiaal en de machines 
door een ontbrekend structureel beheer.

Opdrachten
Overheidsopdrachten
We kunnen verschillende lijsten uit het programma 3P trekken over overheidsopdrachten, 
bijvoorbeeld:
 Lijst van f irma’s per jaar - gegund
 Lijst van f irma’s per jaar - uitgenodigd en kandidaat
 Lijst van opdrachten per jaar - gegungd
 Lijst van opdrachten per jaar - opgeleverd

We moeten verder onderzoeken welke gegevens we willen verzamelen met welk doel. In 2021 zullen 
we star ten met een werkgroep rond aankoopbeleid. Deze oefening kunnen we hier in meenemen.
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Uitgaven van opdrachten die een belangrijk aandeel vormen in de uitgaven
We maakten een lijst op van de verschillende grotere uitgaven van het bestuur. Dit is een nulmeting. 
De volgende jaren moeten we de evolutie hiervan opvolgen, zodat we opvallende trends detecteren.

Werkopdrachten
Een zicht op het aantal uitgevoerde werkopdrachten:

1.634
werkopdrachten in 2020

226
patrimonium

20
hoogtewerker

237
groen

332
handwerk

85
kraanwerk

734
feestelijkheden

Dit zijn minder werkopdrachten dan in 2019, toen het totaal aantal opdrachten 2 .207 bedroeg (info 
uit audit TUD). We moeten nagaan of we hierover meer gedetailleerde gegevens hebben, wat die 
kunnen zijn en hoe we ze verzamelen. Op deze manier kunnen we de cijfers beter verklaren, betere 
conclusies trekken en gemakkelijker bijsturen. 
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Verzekeringen
We lijstten deze cijfers over schadegevallen op:
 Aantal schadegevallen
 Aantal nog openstaande schadegevallen
 Aantal schadegevallen die niet gedekt waren
 Uitbetaald in verband met rechtsbijstand
 Uitbetaald in verband met burgerlijke aansprakelijkheid

Dit is een eerste rappor t waardoor er nog geen opvallende conclusies te trekken zijn. We moeten 
verder nadenken over wat we met deze gegevens willen bereiken en of er nog specif iekere gegevens 
gewenst zijn. Daarnaast gebeurt in 2021 een nieuwe doorlichting van de verzekeringspolissen.

Contracten
We lijstten deze cijfers over contracten op:
 Nieuwe contracten
 Onderhoudscontracten
 Contracten die vorig jaar vervielen en contracten die vervallen het komende jaar

De exper t ‘facility ’ kan, eenmaal aangeworven, samen met de aankoopdienst aan de slag gaan met 
de onderhoudscontracten. We moeten nadenken over wat we met de andere gegevens willen bereik-
en of er nog specif iekere gegevens nodig zijn.
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10
ICT



5 6

10.01 TOELICHTING THEMA

De automatisering van de kernactiviteiten van de organisatie is gestegen, net als de daarbij horende 
investeringen. Bijgevolg is het belangrijk om (f inanciële en inhoudelijk haalbare) keuzes te maken 
op vlak van ICT. De organisatie moet zicht hebben op de ICT-middelen en -mogelijkheden waarover 
ze beschikt (met betrekking tot hardware, software en digitale data- of informatiesystemen). 

Zo leveren we kwaliteitsvolle ICT-diensten:

Met een degelijke ICT-infrastructuur.01

Met vlot draaiende software.02

Met software die onze gegevens zo veel mogelijk met elkaar 
linkt .03

We moeten veilig omgaan met informatie. Dat verzekeren we met een informatieveiligheidsbeleid. 
De organisatie moet ook maatregelen nemen die de werking van de ICT-systemen en de contin-
ue beschikbaarheid van de informatiesystemen garanderen. Daarom maken we back-ups en is het 
raadzaam over een noodplan te beschikken bij de totale uitval van de digitale systemen om de 
meest cruciale dienstverlening te blijven garanderen.

10.02 RAPPORT, CONCLUSIES & ACTIES

Interne helpdesk
Onze diensten gebruiken de interne helpdesk nog te weinig gebruikt om de werking ervan te opti-
maliseren of om er interessante gegevens mee te genereren.

Uit te voeren acties?
Gebruik van de helpdesk verder uitwerken en stimuleren.

Wie?
ICT-dienst

Wanneer?
2021
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Overzicht hardware, software, digitale data- en informatiesystemen

Dit is zonder de toestellen die van thuiswerken (met of zonder VPN). Enige duiding bij dit aantal: Dit 
omvat alle vaste toestellen (gemeentehuis, scholen, sociaal huis . . .) , maar ook de laptops, digitale 
schoolborden enzovoor t . We mogen ook onze servers niet vergeten: er draaien 27 vir tuele servers 
op dit moment . Deze zijn nodig voor alle verschillende toepassingen. Anderzijds zitten niet alle 
toestellen van de scholen in deze lijst , enkel de toestellen die verbinding maken met onze server. 
Heel veel toestellen (chrome books, tablets . . .) maken rechtstreeks verbinding met Google en komen 
niet op onze servers.

387
computers waarvan gemiddeld 

129
actief verbonden met server

65
gsm’s waar abonnement voorzien is

onder raamcontract Vlaamse Overheid
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Evaluatie back-ups
Momenteel maken we dagelijks back-ups van de vir tuele omgeving van het gemeentehuis naar ops-
lag in het socaal huis . De frequentie van de back-ups wordt bepaald in functie van belangrijkheid 
data, beschikbaarheid opslagcapaciteit en netwerkbandbreedte.

Evaluatie noodplan bij totale uitval
De back-up repliceren we naar apar te hardware in het sociaal huis, zodat we deze in geval van uitval 
in het gemeentehuis op een tweede locatie kunnenn opstar ten.

Hoeveel wordt het publieke wifi-netwerk gebruikt?
Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar op dit moment . Momenteel zitten er 407 unieke MAC- 
adressen in de log f ile van onze Ubiquiti-controller. Dit zijn alle toestellen die ooit een verbinding 
hebben proberen te maken met ons netwerk .

Hoeveelheid data waarmee we werken

Informatieveiligheid
Een rappor t over informatieveiligheid zou interessant zijn, maar was nog niet ter beschikking op het 
ogenblik van de rappor tering door een personeelswissel. We voorzien dit vanaf de rappor tering over 
het jaar 2021.

4,74
TB gebruikte gegevens 

op onze f ileserver
10,6

GB Sharepoint

630
GB op OneDrive

536
GB e-mail postvakken



5 9

11
UITSMIJTER
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‘Wat een uitgebreid rappor t!’ We zouden onszelf zo op de borst kunnen slaan. Het is echter gemak-
kelijk om veel gegevens in een document te duwen. We moeten er natuurlijk nog iets mee doen. Veel 
van de gegevens in dit rappor t zeggen nog niet veel. Sommige moeten we verder analyseren, bij 
andere is er nog meer info nodig, nog andere zijn simpelweg niet interessant . 

Dit document wil (nog) niet pretenderen dat het dé basis is om te managen en zaken bij te sturen. 
Het is een eerste aanzet tot uitgebreidere rappor tering. Met deze aanzet moeten we verder aan de 
slag en nadenken waar we ons in willen verdiepen. Het betreft een ‘work in progress’, wat het trou-
wens altijd zal blijven. Een organisatie staat namelijk nooit stil . Bijgevolg doet de rappor tering over 
het beheersen ervan dat ook niet .

Om te eindigen willen we – misschien tot vervelens toe – de uitzonderlijkheid van het voorbije jaar 
benadrukken. Ondanks alle veranderingen – zowel in de organisatie als privé - omwille van corona, 
was er toch een blijvende inzet van de medewerkers om zo goed mogelijk verder te werken aan de 
geplande acties. Hoewel veel zaken niet verliepen zoals gepland, blijven we een kritische reflectie 
naar de toekomst toe hebben aan de hand van deze rappor tering. We blijven niet bij de pakken zitten 
en willen onszelf blijvend verbeteren, ondanks alle al dan niet onverwachte uitdagingen die op ons 
pad kwamen en nog zullen komen.

Uit te voeren acties?
Blijvende analyse en bijhorende zoektocht naar optimalisatie waar mogelijk .

Wie?
Iedereen

Wanneer?
Continu
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DIT RAPPORT WERD OP ORGANISATIENIVEAU UITGEWERK T ONDER LEIDING VAN DE BELEIDSMEDEWERKER
EN ALGEMEEN DIRECTEUR. DE RAPPORTERING VAN 2020 VORMT HET FUNDAMENT VOOR DE VERDERE

ORGANISATIEBEHEERSING BINNEN ONZE GEMEENTE.


