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Samenvatting  
 
Deze nota bevat een samenvatting van het hoe en waarom van het kerntaken- en efficiëntiedebat dat 
onze Stad voert en presenteert ook de eerste resultaten ervan. De resultaten werden verwerkt tot 
enerzijds concrete, tastbare acties die op korte termijn te realiseren zijn, en anderzijds aanbevelingen 
voor een diepgaander thematisch onderzoek.  
U komt ook te weten hoe het vervolgtraject van het kerntaken- en efficiëntiedebat in elkaar zit en op 
welke manier we op u een beroep willen doen.  
Tot slot leest u ook welke communicatie binnenkort zal gevoerd worden over het kerntaken- en 
efficiëntiedebat en waar u met uw vragen terecht kunt. 
 
 
 
1. Situering 
 
1.1 Wat is een kerntaken- en efficiëntiedebat? 
Bij een kerntaken- en efficiëntiedebat nemen we alle taken die we binnen onze Stad uitvoeren kritisch 
onder de loep. We maken als het ware een nuchtere zelfanalyse in een open sfeer, met ruimte voor 
discussie. 
 Enerzijds spitst zo’n debat zich toe op de ‘wat’-vraag: wat zijn de belangrijkste opdrachten voor 

onze Stad? Wat doen we nu? Zijn we met de juiste dingen bezig? Zijn deze taken in de toekomst 
nodig? Het resultaat van een debat hierover is een voorstel van kerntaken die onze Stad in de 
toekomst zou moeten opnemen. Dus wat moeten we blijven doen; wat zullen we niet meer doen; 
en tot slot wat doen we nu nog niet, maar is in de toekomst nodig om onze taken nog doelmatiger 
uit te voeren. 

 Anderzijds komt ook de ‘hoe’-vraag aan bod: voeren we onze opdrachten op de meest efficiënte 
manier uit? Bij welke taken kunnen we snel(ler) resultaat zien? Waar kunnen hulpmiddelen zoals 
informatietechnologie ingezet worden om nog sneller het doel te bereiken? Hoe kunnen we dubbel 
werk voorkomen? 

 
 
1.2 Waarom voeren we een kerntaken- en efficiëntiedebat? 
Tijdens de budgetbesprekingen in de tweede helft van 2010 maakten het college en het 
managementteam de afspraak om een ‘kerntaken- en efficiëntiedebat’ te voeren. Dit werd op 16 april 
2011 officieel gemaakt in een collegebesluit. 
Er was hiervoor een belangrijke reden. We merkten dat we in de dagelijkse werking niet altijd snel 
genoeg konden inspelen op nieuwe maatschappelijke omstandigheden om de doelen uit Gent 2020 te 
realiseren. Het uitgangspunt was dat het bestuur zich afvroeg hoe we een ‘betere’ stad kunnen 
worden.  
Een tweede reden, die nadien toegevoegd werd, was financieel van aard. Het stadsbestuur wilde 
immers het financiële evenwicht goed blijven beheersen.  
 
Het grote doel van het kerntaken- en efficiëntiedebat is dus er voor zorgen dat de Stad nog efficiënter 
werkt en nog beter haar doelstellingen bereikt binnen de bestaande financiële en strategische 
krijtlijnen, en met aandacht voor kwaliteit en klantvriendelijkheid. Hoe kunnen we evenveel (of zelfs 
meer) doen met dezelfde middelen? Daarvoor heeft onze Stad een nog meer moderne, meer flexibele 
organisatiestructuur nodig. 
 
 
1.3 Eindresultaat: een moderne, efficiënte organisatie 
Het volledige kerntaken- en efficiëntiedebat leidt uiteindelijk tot: 
 een voorstel voor een taakafbakening voor de toekomst waar de medewerkers van de Stad kunnen 

achter staan; 
 een prioriteitenlijst die aangeeft welke projecten en kerntaken de Stad zal versterken, omvormen 

of afstoten; 
 een suggestie voor een nieuw, meer flexibel en meer resultaatgericht organisatiemodel (en –

cultuur) als voorbereiding voor de nieuwe beleidsperiode.  
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 2. Hoe verliep het kerntaken- en efficiëntiedebat concreet? 
 
2.1 Wie binnen onze Stad coördineert het kerntaken- en efficiëntiedebat?  
Voor het coördineren van het kerntaken- en efficiëntiedebat in onze Stad is eerst een kernteam 
samengesteld. 
Het kernteam bestaat uit: 
 Daniël Termont (burgemeester), Christophe Peeters (schepen van Financiën, Facility Management, 

Sport en Haven), Paul Teerlinck (stadssecretaris) en Daniël Verbeken (stadsontvanger) 
 Interne ondersteuning: enerzijds vanuit het beleid: Patrick Boes (kabinetschef van de 

burgemeester) en David Walgraeve (kabinetschef van schepen Peeters); anderzijds vanuit de 
administratie: Adelbrecht Haenebalcke (directeur Dienst Organisatieontwikkeling)   

 Externe begeleiders (consultants) van de studiebureaus Arch International, Ernst & Young en 
Jobpunt Vlaanderen, met Jobpunt Vlaanderen als programmacoördinator. 

Daarnaast werd bij collegebesluit een klankbordgroep opgericht, die bestaat uit de leden van het 
college en het managementteam. 
 
 
2.2 Strategische analyses via werksessies met diensthoofden en medewerkers 
Alle stadsdepartementen en –diensten voerden een eigen kerntaken- en efficiëntiedebat. Elk 
departementshoofd stelde eind 2010 binnen zijn departement een team samen, dat het debat intern 
zou voeren.  
De eigenlijke debatten vonden plaats in het voorjaar van 2011. Het waren strategische analyses die 
begeleid werden door een externe consultant. Deze strategische analyses waren oefeningen in nauw 
overleg met het betrokken departementshoofd en zijn/haar gekozen team. Als diensthoofd speelde u 
meestal een belangrijke rol in het debat en werd u betrokken in een werksessie en/of 
inventarisoefening. U kon zo uw mening geven en de toekomst van uw dienst mee vorm geven. 
 
 
2.3 Zoveel mogelijk dezelfde aanpak voor alle diensten 
De externe begeleiders hanteerden voor deze strategische analyses van elke dienst zoveel mogelijk 
dezelfde aanpak. De aanpak bestond uit de volgende stappen: 
 
 Een analyse van de bestaande situatie per departement 

o Hoe ziet de huidige organisatiestructuur er uit?  
o De ‘wat’-vraag: elke dienst bekeek zijn taken en activiteiten: wat doet uw 

departement/dienst op dit moment? Welke producten levert het af? U kon ook taken 
duiden die nu niet gebeuren, maar die u nodig vindt om de doelstellingen van Gent 2020 
nog beter te bereiken (binnen de afgesproken financiële krijtlijnen). Daarna werden deze 
taken open en kritisch bekeken: zijn we met de juiste dingen bezig? Zijn deze taken anno 
2011 nodig? U kon een voorstel doen voor (kern)taken voor de toekomst. 

o Hoe zien de bestaande structuur en de bestaande processen (op hoog niveau) er uit?  
 
 Een evaluatie van de ‘effectiviteit’ op basis van 

o De wettelijke opdracht: welk opdracht moet de Stad precies volgens de wet uitvoeren? 
Bereiken we onze doelen? 

o De maatschappelijke noden in het betrokken beleidsdomein: wat zijn de huidige 
veranderingen in onze maatschappij binnen het werkdomein van het departement? Kunnen 
we bepaalde ontwikkelingen verwachten, en hoe kunnen we hier zo goed mogelijk op 
inspelen?  

o De behoeften van burgers en belangrijke belanghebbenden: wat is er belangrijk vanuit het 
standpunt van de bewoners, de organisaties die in Gent functioneren, de bezoekers, de 
ondernemers,… Wat verwachten zij van onze Stad?  

Gent2020 vormde een belangrijke bron van informatie, maar er werd ook breder gekeken 
omdat bepaalde recente evoluties mogelijk nog niet in Gent2020 vervat zaten. 
 

 Een evaluatie van de ‘efficiëntie’ op basis van: 
o De processen: hoe voeren we onze taken uit? Welke werkwijzen en processen bestaan er 

hiervoor? Wat zijn de activiteiten van deze processen? Gebeuren de taken op de meest 
efficiënte manier of kan het eenvoudiger? Kosten versus baten? Waar en hoe kunnen we 
sneller resultaten zien? Waar kunnen hulpmiddelen zoals informatietechnologie ingezet 
worden om nog sneller het doel te bereiken?  
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o Knelpunten die de medewerkers of belanghebbenden (vb klanten zoals burgers en 

ondernemers, andere organisaties waar de Stad mee samenwerkt,…) 
 
Elk departement maakte ook samen met de Dienst Organisatieontwikkeling en Digipolis een lijst 
van alle lopende informatica- en organisatieprojecten binnen onze stad. Deze projecten 
werken samen besproken, op zoek naar ‘quick wins’ op korte termijn.  

 
 
2.4 Bijsturing of andere invulling waar nodig 
Bij bepaalde departementen werd de aanpak op maat aangepast of anders ingevuld 
 
 Bij de beleidsdepartementen lag de nadruk meer op de effectiviteitsvraag (bereiken we onze 

doelen?). Voor de ondersteunende departementen kwam de efficiëntievraag duidelijker naar voor 
en/of werd de effectiviteitsvraag door de interne focus wat anders ingevuld. 

 
 De departementshoofden werden zo veel mogelijk betrokken bij het uitwerken van het plan van 

aanpak voor hun departement. Zij bepaalden mee welke informatie op welke manier ter 
beschikking gesteld werd en in welke mate hun management hierbij betrokken werd. 

 
 In sommige diensten en departementen gebeurde er vergelijkbare organisatiestudies in de 

periode voor het taken- en efficiëntiedebat. Waar zo’n studie de nodige uitkomsten leverde voor 
het taken- en efficiëntiedebat, werd dubbel werk voorkomen door de conclusies uit voorgaande 
studies mee te nemen. 

 
 
 
 3. Wat is er sindsdien gebeurd? 
 
3.1 Conclusies en aanbevelingen per departement 
De voorbije maanden heeft het kernteam eerst de resultaten van de strategische analyses van de 
departementen verwerkt.  
Daarna ging de aandacht van het kernteam nog eens extra uit naar het departementsoverschrijdende 
aspect: op welke gebieden kunnen departementen elkaar nog beter ondersteunen? Waar zijn linken 
met andere departementen en satellieten? Hoe kunnen we (dubbel) werk zoveel mogelijk voorkomen? 
Waar kunnen verschuivingen van taken of diensten er voor zorgen dat de departementen nog beter 
gaan samenwerken? Dit alles gebeurde in nauw overleg met de departementshoofden. 
Uit voorgaande stappen werden per departement een aantal conclusies en aanbevelingen op maat 
geformuleerd. Deze waren telkens het resultaat van een nauw overlegproces waarin zowel de visie van 
het departementshoofd als de richting die aangegeven werd door het kernteam, als de visie van de 
externe begeleider, gebaseerd op ervaring met vergelijkbare projecten, meegenomen werd. 
 
 
3.2 Ontwerptekst besproken met klankbordgroep 
Op basis van deze bevindingen maakte het kernteam een eerste ontwerptekst met voorstellen. Deze 
tekst werd eerst individueel besproken met de departementshoofden. In september en oktober kwam  
de tekst ook grondig aan bod in een gemeenschappelijk overleg van het college en het 
managementteam. De tekst werd op basis daarvan nog bijgestuurd. Daar werd ook de verdere aanpak 
en de communicatie aangekaart. De belangrijkste elementen uit de nota werden verwerkt voor deze 
communicatie met het middenkader en nadien voor alle medewerkers van Stad Gent en de 
vakorganisaties. 
 
 
 
 4. Waar staan we nu: eerste resultaten van het kerntaken- en efficiëntiedebat 
 
4.1 Korte termijn acties versus aanbevelingen voor thematisch onderzoek 
De voorlopige resultaten van het kerntaken- en efficiëntiedebat werden verwerkt op een manier die 
toelaat om er meteen mee aan de slag te gaan, zonder uit het oog te verliezen dat een aantal zaken 
meer denkwerk vragen en pas op langere termijn realiseerbaar zijn.  
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Enerzijds kan elk departement wel enkele concrete, tastbare acties benoemen die op korte termijn te 
realiseren zijn. Deze korte termijn acties zijn kleinere, punctuele acties die op zichzelf realtief 
eenvoudig in te voeren zijn, maar allemaal samen een belangrijke verbetering betekenen. Bovendien 
zorgen deze kleine acties voor succesverhalen, die een draagvlak creëren voor de meer structurele 
maatregelen die later uit de thematische analyses zullen voortvloeien. 
Enkele korte termijn acties zijn al opgestart en/of vragen een formele beslissing om ze af te werken en 
te implementeren  
 
Anderzijds zijn er ook negen ‘thematische analyses’ (business cases) geformuleerd. Het gaat over 
thema’s die de effectiviteit (uitvoeren van onze opdrachten) en efficiëntie (het ‘hoe’) van onze 
dienstverlening en interne organisatie op termijn sterk kunnen verbeteren. Ze zijn echter vrij 
ingewikkeld naar wenselijkheid en haalbaarheid. Daarom verdienen ze een gedegen, grondig onderzoek 
zodat het stadsbestuur een weloverwogen beslissing kan nemen. De thematische analyses zijn bedoeld 
voor de middellange en lange termijn. 
 
Zowel de korte termijn acties als de thematische analyses werden vooraf grondig overlegd met de 
betrokken departementshoofden. 
 
 
4.2 Overzicht van de aanbevelingen per departement 
U vindt een overzicht van de aanbevelingen per departement in bijlage 1. 
 
 
4.3 Overzicht van de 9 thematische analyses (TA) 
Dit zijn de thematische analyses die de komende maanden verder onderzocht worden: 
 
 TA 1: naar een integraal en strategisch welzijnsbeleid voor de Stad Gent, onderbouwd door het 

meest geschikte organisatiemodel 
o Opnieuw vorm geven aan een organisatiemodel dat het welzijnsbeleid van de stad zal 

helpen realiseren 
o In dit kader de rollen en verantwoordelijkheden van de stad versus het OCMW uitklaren 

 
 TA 2: vorm geven aan een entiteit (departement of dienst) Samenleven 

o Beter organiseren van de activiteiten rond samenlevingsopbouw en het aanpakken van 
samenlevingskwesties  

o Zoeken naar de beste samenwerkingsvorm 
o Integratie van een aantal activiteiten in één entiteit ‘Samenleven’ 
o Onderzoeken van mogelijkheden voor structureel overleg over samenlevingsthema’s tussen 

diensten, departementen en eventueel ook satellietorganisaties  
 
 TA 3: uitwerken van een model voor het zo efficiënt en effectief mogelijk aanbieden van diverse 

vormen van logistieke ondersteuning 
o Analyseren van de gewenste logistieke activiteiten en de achterliggende processen 
o De logistieke activiteiten zo kostenefficiënt en doelmatig mogelijk organiseren 
o Aandacht voor het dienstverleningsmodel, vb goede afspraken met de klant(diensten) 

 
 TA 4: onderzoeken van de haalbaarheid, wenselijkheid en meest optimale vorm van 

verzelfstandiging van (delen van) onderwijsinstellingen 
o Optimale inzet van de mensen en middelen  
o Flexibele en duidelijke uitbatingsvorm die inhoudelijke vernieuwing en flexibeler 

personeelsbeleid mogelijk maakt 
o Goede rolafbakening (‘stad als regisseur’ versus ‘stad als aanbieder’) 
o Vernieuwend financieringssysteem 
o Uitwerken van een kader voor de ondersteunende activiteiten 
 

 TA 5: uitwerken van een structureel samenwerkingsmodel voor een geïntegreerde benadering van 
het plannen, vergunnen en beheren van de ruimte in Gent 

o Kwalitatieve invulling van de ruimte in Gent 
o Milieu, groen, mobiliteit, economische ontwikkeling, sport en recreatie… meenemen in het 

besluitvormingsproces  streven naar een structureel samenwerkingsmodel om elkaar 
maximaal te ondersteunen en te versterken  
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 TA 6: uitwerken van het meest optimale model voor sociale tewerkstelling en tewerkstelling van 

laaggeschoolden bij de Stad Gent 
o Efficiëntere en effectievere organisatie van de verschillende vormen van sociale 

tewerkstelling aan de Stad 
o Meer banen voor medewerkers in de sociale economie (groei) 
o Kwalitatievere begeleiding van doelgroepwerknemers 
o Efficiëntere organisatie: alle aan sociale tewerkstelling gerelateerde activiteiten te 

centraliseren in één model 
o Invullen van beleidsdomeinoverstijgende collectieve behoeften  
o Meer doorstroom van doelgroepwerknemers naar de arbeidsmarkt 
o Aanbieden van een gevarieerd en motiverend takenpakket (door schaalvergroting) 
o Grotere zichtbaarheid van sociale economie binnen de stad en bij de bevolking 

 
 TA 7: onderzoek om het onderhoud van het openbaar domein zo efficiënt en effectief mogelijk 

te organiseren 
o Op middellange termijn en gekoppeld aan TA 6 
o Analyse van alle operationele en onderhoudsactiviteiten 
o In kaart brengen welke activiteiten Stad op termijn zelf kan blijven uitvoeren en welke 

beter geoptimaliseerd, verzelfstandigd of uitbesteed zouden kunnen worden 
o Rekening houden met kwaliteit (behoud van vakmanschap en tewerkstelling voor 

laaggeschoolden,…) en kwantiteit (kostprijs, rendement…) 
o Belang van partners en aansturingsmodel 

 
 TA 8: optimaliseren van de werking van de ondersteunende diensten/departementen (en dus de 

ondersteunende processen) vanuit de SSC-gedachte 
o Hertekenen van het integrale dienstverleningsmodel, processen en systemen 
o Voldoende vraaggestuurd werken cfr. noden van de beleidsdepartementen 
o Analyse welke ondersteunende activiteiten toch nog op dienst- of departementsniveau 

nodig zijn 
 
 TA 9: onderzoeken van de haalbaarheid en wenselijkheid van een centrale huisvesting van alle 

stadsdiensten van Stad Gent 
o Gecentraliseerde huisvesting van alle administratieve diensten op één plaats 
o Lange termijn, in fases te realiseren  
o Vergelijken mogelijke locatie, nagaan kostprijs en maken masterplan in functie van 

gefaseerde realisatie en financiering ervan 
o Ook ondersteunende logistieke processen aan de stad optimaliseren 

 
De inhoud van elke thematische analyse zal bij het starten van de werkgroepen (zie verder) nog 
worden scherpgesteld.  
 
 
5. Wat gebeurt er nu? 
 
Na de samenvatting van de acties op korte termijn en de te onderzoeken thematische analyses, vraagt 
u zich natuurlijk af wat er nu met deze voorlopige resultaten gebeurt. U kunt hieronder lezen hoe het 
vervolgtraject in elkaar zit. 
 
5.1 Engagement voor korte termijn acties 
Op korte termijn wil onze Stad alvast starten met de kleine, weinig ophefmakende zaken die toch snel 
(efficiëntie)winst opleveren. Het gaat vooral om efficiëntieacties. Het is de bedoeling om alvast de 
korte termijn acties op te starten (als dat nog niet gebeurd zou zijn) en te realiseren. Externe 
ondersteuning is hierbij niet noodzakelijk. 
We vragen dan ook uw engagement om de korte termijn acties waarbij u betrokken bent of die op uw 
dienst/departement van toepassing zijn, zo goed mogelijk te ondersteunen. Het departementshoofden 
en hun directieteams zijn verantwoordelijk voor het trekken en het opvolgen van de korte termijn 
acties. 
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5.2 Aanpak van de thematische analyses 
Tegelijkertijd wil onze Stad in januari 2012 ook meteen starten met de thematische analyses. De 
wisselwerking tussen beiden zal versterkend en stimulerend werken. Zo krijgen we al meer inzicht in 
de vragen en kunnen we ze verder bestuderen, als voorbereiding voor een fundamentele keuze later. 
 
Het managementteam legde op 16 november 2011 de verdere aanpak vast. Per thema wordt gewerkt 
met een projectteam (een ‘inner circle’) dat het proces van de thematische analyse beheert, zowel 
naar inhoud als naar vooruitgang. Het projectteam is verantwoordelijk voor de volledige uitwerking van 
het rapport van de thematische analyse en zal zo veel mogelijk toewerken naar uniforme scenario’s of 
volwaardige alternatieven aanreiken (bij geen consensus of noodzaak tot presenteren van meerdere 
sporen). Het kernteam wordt ondersteund door de externe begeleiders en Dienst 
Organisatieontwikkeling. 
De onderwerpen en actoren binnen elke analyse zijn echter heel divers. Daarom versterkt het 
projectteam zich met thematische werkgroepen (een ‘outer circle’).  
 
Het managementteam heeft per thematische werkgroep een aantal sleutelfiguren geduid die zeker 
een stem moeten krijgen bij het thema en die deel uitmaken van het projectteam. U vindt de namen 
van deze personen in bijlage 2. 
 
 
5.3 Coördinatie van het vervolgtraject 
De coördinatie van het vervolgtraject gebeurt door de stadssecretaris, samen met de Dienst 
Organisatieontwikkeling (Departement Personeel en Organisatie). 
 
 
5.4 Timing van het vervolgtraject 
 
5.4.1. Korte termijn acties  
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk van deze korte termijn acties nog afgewerkt worden tijdens 
deze bestuursperiode, dus tegen eind 2012. 
 
5.4.2. Projectteams en thematische werkgroepen 
De verschillende thematische projectteams en werkgroepen zullen zo snel mogelijk en uiterlijk in 
januari 2012 van start gaan. 
 
Het is de bedoeling dat de thematische analyses afgerond zijn tegen midden 2012. Dan zullen dus de 
eerste resultaten en aanbevelingen vanuit de thematische werkgroepen duidelijk worden. 
Het managementteam doet dienst als eerste platform om de resultaten te bespreken van de 
verschillende thematische analyses en eventuele keuzes scherp te stellen. Het tweede platform waar 
de rapporten opgeleverd worden, is het gemeenschappelijke overleg van het college en het 
managementteam. 
 
2012 is echter een verkiezingsjaar. De thematische analyses spitsen zich echt toe op het takendebat. 
Het is moeilijk om dan fundamentele beslissingen te nemen, het is niet aangewezen om een 
toekomstige nieuw bestuur nog weinig keuze te laten. Daarom zullen tijdens deze bestuursperiode op 
basis van de resultaten van de thematische analyses geen beslissingen meer genomen worden. Het 
onderzoekswerk wordt meegegeven aan het nieuwe bestuur dat vanaf 2013 aantreedt. Het nieuwe 
bestuur zal dan op basis van gefundeerd onderzoek haar verantwoordelijkheid nemen en knopen 
doorhakken. Dat nieuwe bestuur zal de keuzes maken over wat we als Stad wel nog blijven doen, en 
waar we niet (meer) op zullen inzetten. 
Zo staat onze Stad klaar om vanaf 2013 verder te vernieuwen en verbeteren. 
 
 
 
6. Wat betekent dit voor u? 
 
Op korte termijn (tot eind 2012) zal u in elk departement veranderingen zien op het gebied van de 
diverse korte termijn acties. Het is mogelijk dat sommige van deze veranderingen binnen uw dienst of 
departement een invloed hebben op uw manier van werken. Als dit zo is, zal u daarover tijdig 
geïnformeerd worden of mogelijks zelfs bij betrokken worden. 
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Zodra het nieuwe bestuur een aantal beslissingen neemt over de thematische analyses – dus vanaf 
2013 – zullen op het vlak van de negen thema’s wijzigingen te zien zijn. We kunnen deze 
veranderingen op lange termijn natuurlijk moeilijk voorspellen. Ze hangen eerst en vooral af van de 
uitkomsten van de thematische analyses, en daarna van de keuze van het nieuwe bestuur. 
 
 
7. Wat vragen we van u als leidinggevende? 
 
Een organisatie kan alleen succesvol veranderen als zo veel mogelijk medewerkers de verandering 
begrijpen en ook ondersteunen. Als diensthoofd kunt u bij het creëren van een draagvlak een 
belangrijke rol spelen. We doen dan ook graag een beroep op u om hetgeen het kerntaken- en 
efficiëntiedebat in beweging zet, mee te helpen dragen. Zo legt u mee de basis voor mogelijke 
structurele veranderingen op langere termijn. 
 
 We hebben uw engagement nodig om de korte termijn acties waarbij u betrokken bent of die op 

uw dienst/departement van toepassing zijn, zo goed mogelijk te ondersteunen.  
 
 Mogelijks wordt u gecontacteerd om deel te nemen aan een thematische werkgroep (of is dit 

ondertussen al gebeurd). We hebben uw expertise nodig om tot het beste scenario te komen. We 
vragen u dan ook om u betrokken op te stellen en vanuit uw vakgebied actief mee te denken in de 
werkgroep.  

 
 We vragen u tevens om de stand van zaken van het kerntaken- en efficiëntiedebat met uw 

medewerkers te bespreken op uw teamvergadering. Als ondersteuning kunt u hierbij deze tekst 
en de presentatie gebruiken (zie ook ‘8. Communicatie’). 
Wilt u bij de bespreking extra aandacht besteden aan de vragen die medewerkers mogelijk hebben, 
zoals ‘komen er ontslagen’ (volgens het huidige scenario niet); kan ik mijn job blijven doen, wat 
verandert er voor mij… 
Vragen en reacties van medewerkers kunt u altijd terugkoppelen naar het contactpunt (zie ook 
‘8. Communicatie’). U krijgt een antwoord, en daarnaast wordt het zo mogelijk om vragen goed op 
te volgen en indien nodig extra communicatieacties te ondernemen. 
 

 Tot slot moedigen we u aan om ook uw eigen vragen en bedenkingen over het kerntaken- en 
efficiëntiedebat te formuleren en daarmee naar buiten te komen. 

 
 
8. Communicatie 
 
Dit is de communicatie die binnenkort gevoerd wordt over deze stand van zaken van het kerntaken- en 
efficiëntiedebat: 
 
 Communicatie naar de medewerkers 

o 22 november: informeren van de diensthoofden (dit kaderforum) en vakbonden 
o Woensdag 23 november: nieuwsbericht op het intranet en extra editie van de Lijninfo met 

link naar de beschikbare teksten 
o Documenten ter beschikking op het intranet onder 

thema’s/organisatie/projectwerking/kerntaken- en efficiëntiedebat(de presentatie van 
vandaag, deze samenvattende tekst en de nota van het kernteam) 

 
 Communicatie naar de pers 

o Persconferentie op 22 november 2011 om 15u 
o Indien u vragen krijgt van journalisten, gelieve hen niet zelf te woord te staan. 

Journalisten kunt u verwijzen naar burgemeester Daniël Termont.  
 
 
9. Contactpunt bij vragen 
 
Heeft u nog vragen? Blijf er niet mee zitten! 
Spreek bij vragen over het kerntaken- en efficiëntiedebat eerst uw departementshoofd aan. U kunt ook 
terecht bij interne.communicatie@gent.be. Dienst Interne Communicatie bezorgt u een antwoord op 
uw vraag. 
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Bijlage 1: overzicht van de aanbevelingen per departement 
 
1. Departement Onderwijs en Opvoeding 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement Onderwijs en Opvoeding: 
 
 Korte termijn acties 

o Structureel aanpakken van het absenteïsme bij Dienst Kinderopvang door te fungeren als 
pilootproject in het aanwezigheidsbeleid. 

o Educatieve instellingen Wereld van Kina/School van Toen opnemen in scope MUZE-um 
(MUZE-eum is het onderzoek naar de hervorming van de structuur van de Gentse musea) 

 
 
2. Departement Werk en Economie 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement Werk en Economie: 
  
 Korte termijn acties 

o Reorganisatie van de Dienst Economie  
 Mee te nemen in de thematische analyses 

o Opstarten van een analyse om de actoren/instanties in het economisch werkveld en de 
relatie met de stad in kaart te brengen 

o Uitklaren en definiëren van het dienstverleningsmodel van de SSC’s (shared service 
centers) naar departementen en diensten (TA8) 

 
 
3. Departement Milieu, Groen en Gezondheid 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement Milieu, Groen en Gezondheid: 
  
 Korte termijn acties 

o Eén loket voor milieuvergunningen, -toezicht en –klachten 
o Interne reorganisatie Milieudienst (prioritaire thema’s: klimaat en milieuhinder) 
o Betere afstemming met Departement Onderwijs over natuur- en milieueducatie  
o Uitbreiden van de activiteiten van het Ecohuis 
o Studie naar een mogelijke herlocalisatie van het plantendistributiecentrum in De Pinte 
o Reorganisatie van het Medisch-Sociaal Opvangcentrum (MSOC) 

 Mee te nemen in de thematische analyses 
o Onderzoek van de integratie van Gezondheidsdienst en MSOC in een strategisch 

welzijnsbeleid voor de stad (TA 1) 
o Onderzoeken van de relatie ‘milieu en groen’ versus ‘ruimtelijke ordening’: streven naar 

optimale samenwerking tussen tussen de plannings-, vergunnings- en beheersprocessen in 
de diverse domeinen die bezig zijn met de ruimte in Gent (TA 5) 

o Onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van verzelfstandiging of uitbesteding van 
de niet-groengebonden onderhoudstaken en niet-complexe groengebonden 
onderhoudstaken van de Groendienst (TA 7) 

o  Onderzoek of het Ecohuis stadsbreed kan ingezet worden voor het niet-
complexe/operationele onderhoud van het openbaar domein en visuele hinder problemen  
(TA 6 en 7) 

 
 
4. Departement Ruimelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein (RUMODO) 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement RUMODO: 
  
 Korte termijn acties 

o Bepalen van de mogelijkheden die Intervia (nieuw dienstenaanbod van waterbedrijf TMVW) 
biedt, te koppelen aan de reorganisatie van de eigen diensten 

o Duidelijk aflijnen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het samenwerkingsmodel 
met Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB (ook voor andere 
departementen samenwerken met het AG SOB) 

o Reorganisaties Bouw- en Woontoezicht, Stroom en inname openbaar domein 
 Mee te nemen in de thematische analyses 

o Definiëren van het vakmanschap dat de stad wil houden en ontwikkelen waarin de Stad 
zich kan onderscheiden en dat ontwikkelingsperspectief biedt voor tewerkstelling van 
laaggeschoolden (TA 6) 
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5. Departement Bevolking en Welzijn 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement Bevolking en Welzijn: 
  
 Korte termijn acties 

o Het afschaffen van de wolwasplaats 
o Het integreren van de themabibliotheek bij het Departement in de algemene bibliotheek 
o Het verschuiven van de Wachtdienst lokalen Buurtwerk naar Departement Facility 

Management 
o Het verschuiven van de toestemming voor collectes (in functie van het algemeen debat 

over vergunnen van inname openbaar domein, e.a.) 
o Het verschuiven van het uitreiken van eretekens naar Dienst Protocol en Logistiek 
o Loket- en onthaalbeleid: uitrollen van verschillende concrete acties waarbij. O.a. aandacht 

dat het standaardaanbod moet worden gerealiseerd in elke dienstencentrum en dat 
gespecialiseerde dienstverlening geconcentreerd wordt in het AC Zuid 

 Mee te nemen in de thematische analyses 
o Uitbouwen van een integrale en strategische benadering van het domein welzijn en een 

duidelijkere rol/taakverdeling tussen stad en OCMW (TA 1) 
o Het optimaliseren, afstoten of centraliseren van logistieke en operationele taken en ad hoc 

taken + herbekijken van de uitleenfunctie (o.a. Dienst Jeugd, Vlinderopritten, …) (TA 3) 
 
 
6. Departement Cultuur en Sport 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement Cultuur en Sport: 
 
 Korte termijn acties 

o Principiële beslissing voor eind 2011 over MUZE-um 
o Eind 2011 een voorstel voor de personeelsformatie voor de integratie van Stadsarchief en –

archeologie 
o Invullingsoefening (inclusief personeelsformatie) van de nieuwe visie en het nieuwe 

concept van de bibliotheek, en analyse van de logistieke werking van de filialen 
o Afwerken van de reorganisatie van de Dienst Sport 

 Mee te nemen in de thematische analyses 
o Uitklaren en definiëren van het dienstverleningsmodel van de SSC’s (shared service 

centers) naar departementen en diensten (TA 8) 
 
 
7. Diensten van de Stadssecretaris 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Diensten van de Stadssecretaris: 
 
 Korte termijn acties 

o Beslissing rond integratie van strategie en coördinatie en de installatie van een strategisch 
coördinator  

o Verdere reorganisatie rond de functionele domeinen en resultaatsgebieden van de 
stadssecretaris 

 
 
8. Departement Strategie en Coördinatie (op termijn SSC) 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement Strategie en Coördinatie: 
 
 Korte termijn acties 

o Van SSC naar Diensten van de Stadssecretaris: integratie  
o Expliciet maken van het dienstverleningsmodel: duidelijke aflijning van 

diensten/producten aanbod en van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 
 
9. Departement Communicatie en Promotie (op termijn SSC) 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement Communicatie en Promotie: 
 
 Korte termijn acties 

o Onderzoek naar het verbeteren van de organisatie van Dienst Feestelijkheden (gekoppeld 
aan TA 3) 

o Het nauwgezet invoeren van de aanbevelingen bij de interne organisatie van Dienst 
Toerisme 
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10. Departement Personeel en Organisatie (op termijn SSC HRM) 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement Personeel en Organisatie: 
 
 Korte termijn acties 

o Beantwoorden van de ‘wat’ en de ‘hoe’-vraag in het kader van de SSC. Wat zal het 
dienstverleningsmdodel zijn? 

o Reorganisatie van de departementsstaf 
o Dienst Organisatieontwikkeling naar Diensten van de Stadssecretaris? (nog verder te 

bespreken -  uitklaren van verantwoordelijkheden/bevoegdheden voor bepaalde 
activiteiten) 

 
 
11. Departement Financiën (op termijn SSC) 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement Financiën: 
 
 Korte termijn acties 

o Invoeren van het project Finesse (omvorming van het Departement Financiën tot een SSC 
voor de groep Gent) en optimaliseren van de uitgaveprocessen 

 
 
12. Departement Facility Management (op termijn SSC) 
Dit zijn de aanbevelingen voor het Departement Facility Management: 
 
 Korte termijn acties 

o Investeringsanalyse SROI (Social Return on Investment, een methodiek die het rendement 
van maatschappelijke investeringen in economische én sociale zin meetbaar en zichtbaar 
maakt. SROI is bedoeld voor organisaties met een financiële en maatschappelijke 
doelstelling.) 

o De kosten en de voordelen van het zelf maken afwegen tegen het inkopen van een product 
of dienst (‘make or buy’ analyse) 

o Service Level Management voor het hele departement (maken van afspraken over 
kwaliteitseisen en kostenbeheer) 

o Optimalisatie van het wagenparkbeheer 
o Wegwerken van de achterstand van Dienst Onderhoud Gebouwen 
o Uitwerken van een strategie om achterstand bij Dienst Onderhoud Gebouwen te voorkomen 
o Spend analyse voor aankoopbeheer (een kwantitatief onderzoek waarbij de aankopen 

worden geanalyseerd, om de kosten te drukken) 
o Ontwikkelen van een e-catalogus 
o Ontwikkelen van een instrument voor financiële meerjarenplanning 
o Werking van vastgoedbeheer en magazijnbeheer  (logistiek magazijnbeheer met in begrip 

van huisvesting van de magazijnen) 
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Bijlage 2: (voorlopige) leden van de projectteams van de thematische analyses 
 
 
Thematische 
analyse 

Sleutelfiguren 

TA 1 
Strategisch en 
integraal 
welzijnsbeleid 

Stad Gent: Els Nijskens, Tom Vannieuwenhove, Willem Gobeyn, Katia 
Vandendriessche, Hilde Reynvoet, Els Verhasselt 
OCMW Gent: Luc Kupers, Annemie Baetslé, 
Pascale Hulpiau 

TA 2 
Entiteit Samenleven 

Stad Gent: Karl-Filip Coenegrachts, Els Lecompte, Kim Geenens, Sandra 
Rottiers, Els Nijskens, Tom Vannieuwenhove, Willem Gobeyn, Marijke Leye, 
Caroline Van der Steen, Hilde Reynvoet, Mieke Van Melkebeeck 
OCMW Gent: Annemie Baetslé 
Politie Gent: Chris Magerman 

TA 3 
Logistieke 
ondersteuning 

Stad Gent: Koen De Boever, Jan Van de Putte, Lieve Destoop, Jeroen De 
Schuyteneer, Katleen Snoeck, Bram Gyoot, Maryse Millet, Jo De Coninck, 
Pieter Delbarge 
OCMW Gent: Wim Vandevijvere 

TA 4 
Verzelfstandiging 
van (delen van) 
onderwijsinstellingen 

Projectteam verzelfstandiging onderwijs 

TA 5 
Geïntegreerde 
benadering van het 
plannen, vergunnen 
en beheren van de 
ruimte in Gent 

Stad Gent: Liesbeth Bultinck, Els Lecompte, Jeroen De Schuyteneer, Pieter 
Meneve, Astrid Van Ingelgom, Veerle Van de Voorde, Mieke Schauvliege, 
Reginald Claeys, Philippe Van Wesenbeeck, Ilse Verschoore, Peter 
Vansevenant, Marijke Mahieu 
AG SOB: Didier Nachtergaele 

TA 6 
Sociale 
tewerkstelling en 
tewerkstelling van 
laaggeschoolden  

Stad Gent: Jan Vandeputte/Aline De Tremerie, Veerle Van de Voorde, Ann 
Schmücker, Doris De Baets, Marijke Mahieu, Gudrun Van Der Gucht, Jeanine 
De Buyscher 
OCMW Gent: Guido De Baere 
Max Mobiel: Pieter Vercruysse 

TA 7 
Onderhoud van het 
openbaar domein 

Stad Gent: Guy Vanhoorde, Vera Bracke, Tania Eeckman, Reginald Claeys, Dirk 
De Baets, Mieke Van Melkebeeck 

TA 8 
Ondersteunende 
processen en SSC-
gedachte 

Stad Gent: Paul Teerlinck, Karl-Filip Coenegrachts, Daniël Verbeken, Marleen 
Mercelis, Guy Vanhoorde, Wim Vandendriessche, Annick De Scheirder, Pieter 
Delbarge 
OCMW Gent: Luc Kupers, Geert Vergaerde, Wim Vandevijvere, Kris 
Paermentier, Veerle Debruyn 
Digipolis: Johan Van der Bauwhede 

TA 9  
Centrale huisvesting 

Stad Gent: Paul Teerlinck, Dirk Vereecke, Marleen Mercelis, Katrien 
Haud’huyze, Pieter Weckhuyzen, Philippe Van Wesenbeeck, Bieke Mangeleer 
OCMW Gent: Luc Kupers, Wim Vandevijvere 
Digipolis: Conny Van Achte 
AG SOB: Frank Van Goethem 

 


