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Agenda: 
• korte termijnacties: stand van zaken 
• overlopen inzichten thematische analyses 
• link traject nieuwe legislatuur 
• vervolgtraject 



Taken- en efficiëntiedebat 
rapportering aan de vakorganisaties 

Overzicht van de korte termijnacties per departement 



Departement Onderwijs & Opvoeding  

Actie Status Opmerking 

Pilootproject 

aanwezigheidsbeleid DIKO 

Lopende Ook deelname in lerend netwerk IAO. 

Educatieve diensten 

meenemen in scope 

MUZE-um 

Lopende Voorrang: prioriteit aan de 

verzelfstandigingsoefening(en). Wel 

reeds verankering structurele 

samenwerking met de Musea dep. 

C&S. 



Departement Werk & Economie  

Actie Status Opmerking 

Reorganisatie van de 

dienst Economie 

Lopende Enerzijds begeleiding inzake 

strategische focus en opstap naar 

lerend netwerk 3 IAO (najaar 2012) 



Departement Milieu, Groen & Gezondheid  

Actie Status Opmerking 

Eén loket voor 

milieuvergunningen, -toezicht en 

-klachten 

Gerealiseerd Herinrichting cfr. principes van LEO 

Interne reorganisatie 

Milieudienst 

Gerealiseerd Herinrichting secretariaat- en loket-werking. 

Reorganisatie teams doorgevoerd volgens de 

nieuwe focus van de dienst. 

Betere afstemming met dep. 

O&O over NME 

Gerealiseerd In kader van project NME+: structureel 

samenwerkingsmodel. 

Uitbreiden van de activiteiten van 

het Ecowerkhuis 

Gerealiseerd Teamvorming en nieuwe structuur/processen 

gerealiseerd op basis van de IAO-principes. 

Studie naar een mogelijke 

herlocalisatie van het 

plantendistributiecentrum De 

Pinte 

Nog niet 

opgestart 

Wel basisstudie beschikbaar (2000). 

Reorganisatie MSOC Lopende Advies over verzelfstandiging en kerntaken in 

voorbereiding. 



Departement Rumodo  
Actie Status Opmerking 

Bepalen van de mogelijkheden 

die Intervia biedt 

Lopende Reeds uitgewerkt voor het dossier 

Bruggen + onderdeel TA eff. onderhoud 

OD (afwegingskader Make-or-Buy) 

Duidelijk aflijnen van 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden in het 

samenwerkingsmodel AGSOB 

Lopende Analyse proces complexe projecten 

opgeleverd. Verder uit te werken in 

nieuwe beheersovereenkomst en TA 

Ruimte. 

Reorganisaties Bouw- en 

Woontoezicht 

Gerealiseerd Changetraject loopt nog en evaluatie 

gevraagd. 

STROOM Lopende Fase 2 afgerond. Overname activiteiten 

VTA in voorbereiding en 

changebegeleiding teams 

Mobiliteitsbedrijf. 

Inname openbaar domein Lopende GIPOD + TA Ruimte + investering 

verschillende ICT-projecten 



Departement Bevolking & Welzijn  
Actie Status Opmerking 

Afschaffen van de wolwasplaats Lopende / 

Integreren van de themabib in 

de algemene bib 

Lopende / 

Verschuiven van de wachtdienst 

lokalen Buurtwerk naar FM 

Lopende Opgenomen in TA eff. log. ondersteuning 

Verschuiven van de 

toestemming voor collectes 

(context vergunnen inname OD) 

Lopende Link naar TA eff. onderhoud OD (best te 

centraliseren) 

Verschuiven van het uitreiken 

van eretekens naar Dienst 

Protocol en Logistiek 

Lopende Analyse aanpak en taakverdeling, ook met 

Burgerzaken (vraag behoud van taak en 

aanpak?) 

LEO: uitrollen van verschillende 

concrete acties (werking DC’s 

versus gespecialiseerde 

dienstverlening AC Zuid) 

Lopende / 



Departement Cultuur & Sport  

Actie Status Opmerking 

Principiële beslissing voor eind 

2011 over MUZE-um 

Gerealiseerd CBS 22/12/11 

Communicatie aan vakbonden en 

personeel (febr-maart 2012) 

Integratie Stadsarchief en –

archeologie 

Gerealiseerd Formatie BO2012 

Invullingsoefening van de 

nieuwe visie en het nieuwe 

concept van de bib, incl. analyse 

van de logistieke werking van 

de filialen 

Lopende Strategische oefening gepland. Processen 

worden momenteel in kaart gebracht. 

Afwerken reorganisatie van de 

Dienst Sport 

Lopende Gerealiseerd integratie formatie en 

budgetten. Interne reorganisatie lopende. 



Diensten van de Stadssecretaris 

Actie Status Opmerking 

Integratie van departement 

Strategie en Coördinatie 

GR 26/6 

(ingang per 

1/7/12) 

Formatievoorstel BW2012: inkanteling 

dep. S&C en Organisatieontwikkeling in 

DIVASS 

Installatie van een strategisch 

coördinator 

Lopende Uitwerking opgenomen in fase 2 van 

reorganisatie DIVASS en link naar BBC. 

Ontwerp besproken in manteam 

(7, 21 en 28 maart 2012) 

Verdere reorganisatie rond de 

functionele domeinen en 

resultaatsgebieden van de 

stadssecretaris 

Gerealiseerd Gaat samen met inkanteling van S&C en 

OO in DIVASS 

(manteam 7 en 21 maart 2012) 



Strategie & Coördinatie 

Actie Status Opmerking 

Integratie in de DIVASS GR 26/6 

(ingang per 

1/7/12) 

Formatievoorstel BW2012 

Expliciet maken van het 

dienstverleningsmodel: 

duidelijke aflijning van 

diensten/producten en van 

verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden 

Lopende Conceptueel al uitgewerkt in nieuw 

organogram (BW2012), inhoudelijke 

uitwerking gerealiseerd en in verdere 

opbouw. 



Departement Communicatie & Promotie 

Actie Status Opmerking 

Verbeteren van de 

organisatie van Dienst 

Feestelijkheden 

Lopende Interne afdelingstructuur al 

volledig aangepast en teams 

toegewezen. Verkenning naar 

gebruik nieuwe software om de 

dienstverlenende en interne 

processen te ondersteunen. 

(Yesplan: event planning 

software). 

Interne organisatie 

Dienst Toerisme 

Lopende Uitbouw van een nieuw 

organogram (BW2012) 



Departement HR  
Actie Status Opmerking 

Beantwoorden van de “wat en hoe-

vraag” m.b.t. uitbouw SSC HR 

Lopende Doorgedreven samenwerking met OCMW en 

projectstructuur SSC/e-HRM opgezet. 

Opstap ontwikkeling gezamenlijke HR-strategie. 

Realisatie uitbouw strategisch HR-budgetteren 

ism. OCMW 

Reorganisatie departementsstaf Gerealiseerd Realisatie per 1 maart: 

Centraal HR-secretariaat 

HR-juridische ondersteuning 

HR-ICT 

Infopunt Personeel 

Reorganisatie IDPBW Lopende Realisatie GPP en JAP: uitrol bezig (campagne 

Weldon) 

Dienst Organisatieontwikkeling 

naar DIVASS 

GR 26/6 

(ingang per 

1/7/12) 

BW2012 

Afspraken rol-verdeling ondersteuning 

strategisch HR-gemaakt 

(manteam 7 maart 2012) 



Departement Financiën  

Actie Status Opmerking 

Project Finesse Lopende Personeelsbehoeften worden 

momenteel onderzocht op basis 

van de nieuwe processen en de 

verhouding centraal-decentraal  

(validatie aanpak in stuurgroep 

manteam 27/6) 

Optimalisatie 

uitgaveprocessen 

Lopende O.a. Intro SAP-SRM (piloten 

starten in september) 



Departement FM  

Actie Status Opmerking 

Investeringsanalyse SROI Lopende Kick-off 30/5 

Make-or-Buy-analyse Gerealiseerd MoB-methodiek in oplevering. 

Service Level Management Lopende Voorbereiding op implementatie 

Optimalisatie van het wagenparkbeheer Lopende Operationeel 1ste kwartaal 2013 

Backlog Dienst Onderhoud Gebouwen Lopende Afgewerkt tegen 2de kw. 2013 

Uitwerken strategie voorkomen backlog 

DOG 

In opstart Voorbereiding periodiek plan van aanpak. 

Spend Analyse Aankoopbeheer Lopende Af te ronden tegen 3de kw. 2012 

Ontwikkelen van een e-catalogus Lopende Intro SAP-SRM gepland (uitrol bij piloten 

vanaf september) 

Ontwikkelen van een instrument voor 

financiële meerjarenplanning 

In opstart Publicatie bestek 2de kw. 2012 

Werking van vastgoedbeheer en 

magazijnbeheer 

Lopende Deel van de analyse gebeurt in het kader van 

de thematische analyse eff. onderhoud OD 



Taken- en efficiëntiedebat 
rapportering aan de vakorganisaties 

Overzicht van de conclusies van de thematische analyses 



TA 1 Welzijnsbeleid - TA 2 Entiteit Samenleven 
Traject 

Omgevingsanalyse 
Bouwstenen 
van visie Scenario’s 

0 1 4 

Organisatie - 

principes 

2 

Organisatie-
model   

 

3 

Eén projectteam en eenzelfde traject voor welzijn en samenleven 
 
Traject werd doorlopen t.e.m. stap 3 

 
Voor stap 4 werden slechts een aantal eerste denkpistes uitgewerkt als 
aanzet voor verder overleg 

 
Positief, constructief, hard gewerkt, maar meer tijd nodig 



TA 1 Welzijnsbeleid - TA 2 Entiteit Samenleven 
Stap 1: Prioritaire thema’s en bouwstenen visie 

8 bouwstenen van visie: 

1. Toegankelijkheid van de sociale grondrechten 
realiseren 

2. Streven naar het doen dalen van de ongelijkheid 
op de verschillende levensdomeinen 

3. Maximaal zelfredzaamheid en empowerment 
verhogen 

4. Sociale cohesie en sociale participatie en welzijn 
versterken elkaar 

5. Een evenwicht zoeken tussen vraaggestuurd en 
proactief werken 

6. Inclusief als het kan, categoriaal als het moet 

7. Problemen zoveel mogelijk intersectoraal en 
geïntegreerd aanpakken 

8. Zoveel mogelijk centrale planning en aansturing 
van decentrale inzet 

 

Prioritaire thema’s Welzijn 
Sociale grondrechten toegankelijk maken voor 
iedereen met prioritair de toegankelijkheid mbt: 

•Wonen 
•Gezondheid 
•Werk 
•Onderwijs  
•Armoede  
•Sociaal kapitaal 

•Vereenzaming 
•Sociale cohesie 
•Activering 
 

Prioritaire thema’s Samenleven 
Werken aan kwalitatief samenleven voor alle burgers 
en prioritair inzetten op 

•Groeiende diversiteit 
•Sociale cohesie 
•Overlast 
•Veiligheid 
•Stijgende zorgvraag  
•Druk op de publieke ruimte en nood aan 
aangepaste huisvesting 

 

 

Welzijn en samenleven niet apart maar geïntegreerd 
benaderen zodat beide domeinen elkaar kunnen  
ondersteunen en versterken met ruimte voor de 

eigen accenten en nuanceverschillen in elk domein 



TA 1 Welzijnsbeleid - TA 2 Entiteit Samenleven 
Stap 3 Van visie naar model 

1. Geïntegreerde, sectoroverschrijdende, herkenbaar front office, outreachend en vraaggestuurd 
via wijkteams en een aanbiedingsplatform 
 

2. Een zo intelligent mogelijke manier van bundelen van expertise in (thematische) 
expertisecellen 
 

3. Efficiënte organisatie van de meest operationele activiteiten 
 

4.     Een centrale, stadsbrede strategische aansturing vanuit het beleid omtrent welzijn en 
samenleven en een gezamenlijk gevoerde regie. Ordende principes voor het regiemodel zijn 
wijken, thema’s en al dan niet ook de doelgroepen.  
 

 

Organisatiemodel 
bestaande uit 4 
componenten: 
 



TA 3 – Efficiënte Logistieke Ondersteuning 

• Algemene Conclusie: Om grote efficiëntiewinst te behalen:  

– Op Korte Termijn :  

• geen drastische reorganisatie nodig  

– Wel te realiseren op KT:  

• keuzes inzake het al dan niet aanhouden van de dienstverlening (is dit een 
kerntaak?) bij elke stadsdienst (bv. uitleenfunctie bij Jeugddienst, Onderwijs,…) 

• en/of een meer gecentraliseerd beheer van taken/middelen/huisvesting.  

– Optimalisatie zit in vele kleine initiatieven:  

• o.a. het transparant maken van voorwaarden en aanbod,  

• bewustzijn creëren en  

• gelijkstemmen van processen en procedures over de verschillende departementen 
heen  

• het meetbaar maken van de kostprijs en werklast van de logisitieke ondersteuning  

 



TA 3 – Efficiënte Logistieke Ondersteuning 

Gebouwenverhuur: Efficiëntiewinst zit o.a. in  

• Centraler beheer 

• Duidelijke afspraken aan wie wel/wie niet verhuurd mag worden 

• Klantgericht i.p.v. aanbodgericht aanbieden van zalen en gebouwen 

• Werken aan een polyvalenter beleid qua gebouwen (o.a. bergruimte)  

 

Eventondersteuning:  Optimalisatie zit in 

• Het installeren van  kwantitieve evaluatie en rapportering van de kostprijs van de logistieke 
ondersteuning van evenementen  

• Genoeg op voorhand plannen en betrekken van de geïmpacteerde diensten. 



TA 3 – Efficiënte Logistieke Ondersteuning 

Uitleendienst: Efficiëntiewinst zit in het  

• Centraler beheer (er is een overlap in aanbod en doelgroepen)  

• Verschil maken tussen materiaal dat enkel bestemd is voor verhuur en materiaal/materieel 
dat ook gebruikt wordt in dagdagelijkse werking van de Stad 

• Integreren van kleine depots in grote uitleendiensten  

• Intelligent magazijnbeheer 

 

Vervoer van mensen en middelen: 

• Gezamenlijk bewustzijn te creëren rond efficiënt transport, zodat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid hierin opneemt 

• Verdere analyse is nodig om de transportflows van materiaal, mensen en goederen in kaart 
brengen 

• Er zit o.a. efficiëntiewinst in het vervoer van klein, niet specifiek materiaal en het 
polyvalenter inzetten van bepaalde voertuigen 



TA 4 
Verzelfstandiging onderwijsinstellingen 

• oprichting van een “entiteit” zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid (dus duidelijk ingebed in 
het Stadsorganogram) die belast wordt met 
beleidsuitvoerende taken en die beschikt over 
een operationele autonomie op vlak van:  
– Personeel 

– Financiën 

– Processen (organisatiestructuur) 

– … 



Waarom? 

• ‘stedelijk onderwijs’ sterker profileren 

• Beter inspelen op de regierol van het DOOSG 

• Beheersing span-of-control 

• Kortere beslissingslijnen i.v.m. dagelijks 
bestuur (hoofd van IVA t.o.v college en 
gemeenteraad) 

• Democratische controle: goede afstemming 
tussen hoofd van IVA en 
college/gemeenteraad 

 



Wie? 

• In scope: 

– Scholen stedelijk onderwijs  

– Internaat ‘Huis van het Kind’ 

• Out of scope: 

– Voorzieningen Dienst Kinderopvang 

– Diensten van het Departement Onderwijs en 
Opvoeding (incl. iCLB) 



Hoe? 

• voorstel: IVA (intern verzelfstandigd agentschap) 

• Hoofd van IVA = algemeen directeur van het 
stedelijk onderwijs 

• Onderdeel van het Departement Onderwijs en 
Opvoeding van de Stad Gent 

• Rechtspositie personeelsleden ‘in scope’ blijft 
ongewijzigd 

• Beheer RPR-personeelsleden (DiKo) naar GDC HR 

• Maximale samenwerking met GDC’s 



Wanneer? 

• Afwegingskader met voorstel tot 
verzelfstandiging: gemeenteraad januari 2013 

• Beheersovereenkomst: voorjaar 2013 

• Organisatorische opstart: 1 september 2013 

• Financiële opstart: 1 januari 2014 



TA 5 - Ruimte 

• Opdracht:  
– Uitwerken van een structureel samenwerkingsmodel voor een geïntegreerde 

benadering voor het plannen, vergunnen en beheren van ruimte in Gent. 

 

• Scope: 
– ‘Samenwerkingsmodel’ ≠ organisatiestructuur 

– ‘Ruimte’: openbare en publiek toegankelijke plaatsen en wegen 

– ‘Uitvoeren’ toegevoegd 

 

 



TA 5 - Ruimte 

• Structureel samenwerkingsmodel: 
– Dynamische samenwerking tussen 5 rollen: 

expertise per beleidsdomein, programmaregie, coördinatie ruimte, operaties ruimte en 
beleid. 

– Centrale rol voor “coördinatie ruimte”: nieuwe neutrale rol 

– Samenwerkingsmodel kan werken binnen huidige organisatiestructuur:  
wordt er als het ware over gelegd 

 





TA 5 - Ruimte 

• Structuur-suggesties werden aangevuld met andere acties: 
– Gedeelde visie op Ruimte expliciteren:  

afstemming van stadsdoelstellingen - doelstellingen ruimte – doelstellingen per 
beleidsdomein. 

– Actief gebruik van afwegingskaders: 
meer afwegingskaders uitwerken, bestaande expliciteren en actief toepassen op elk 
niveau. 

– Professioneel projectmanagement: 
bredere kennis van projectwerking en -terminologie, ondersteund door passende tools 
voor portfolio- en projectbeheer. 

– Rollen en processen expliciteren: 
meer processen uitwerken, rolverdeling in bestaande processen expliciteren, 
responsabilisering. 

– Cultuur van samenwerking promoten: 
coöperatieve houding hanteren, nabijheid stimuleren. 

 



TA 6 - Sociale tewerkstelling 

• Opdracht:  
– Uitwerken van het meest optimale model voor sociale tewerkstelling en tewerkstelling 

van laaggeschoolden bij de Stad Gent. 

 

• Scope: 
– ‘Sociale tewerkstelling’:  

tewerkstelling met begeleidende maatregelen van mensen (die al dan niet tijdelijk) in 
het reguliere economische circuit niet kunnen meedraaien 

– ‘Tewerkstelling van laaggeschoolden’: 
Laaggeschoolden uit de personeelsformatie weghalen is niet wenselijk.  

– ‘Stad Gent’: 
Dit omvat partijen die nauw aanleunen bij de werking van de stadsdiensten, zoals het 
OCMW, het Havenbedrijf, Ivago, … 



TA 6 - Sociale tewerkstelling 

• Voorstel: keuze voor een intern dienstenbedrijf 
– Bedrijfslogica: 

• Zelfstandige entiteit die aan haar klanten binnen de Groep Gent een kwalitatieve en 
kostenefficiënte dienstverlening biedt 

• Klant-leverancier relatie centraal 

– Intern: 

• Opereert enkel voor de Groep Gent 

• Als aparte entiteit (IVA?) 

– Onderscheiden van Leerwerkbedrijf?: 

• Leerwerkbedrijf: finaliteit = leren + werkervaring 

• Dienstenbedrijf sociale tewerkstelling: finaliteit = tewerkstelling 

 

 



TA 6 - Sociale tewerkstelling 

• Organisatie van het interne dienstenbedrijf: 
– Optie 1: thematisch georganiseerd 

• Multidisciplinaire teams 

• Push-model: cataloog met aangeboden diensten 

• Belangrijke rol voor klantenadviseur 

• Uitgebreide begeleiding van de medewerkers 

 

– Optie 2: functioneel georganiseerd 

• Clustering van gelijkaardige taken, eerder unidisciplinair 

• Push-model: cataloog met aangeboden diensten 

• Belangrijke rol voor klantenadviseur 

• Uitgebreide begeleiding van de medewerkers 
 

 



TA 6 - Sociale tewerkstelling 



Voorbeeld 



TA 6 - Sociale tewerkstelling 



Voorbeeld 



TA 7 - Efficiënt onderhoud Openbaar 
Domein 

• Nood aan projectdefinitie rond depots 
– Locatie (niet 1 maar sectorgericht) 

– Werken met depots 
• Voorraadbeheer 

• Medewerkers ter plaatse 

• 2 grote spelers 
– Groendienst 

• Groendonderhoud begraafplaatsen hier geïntegreerd 

– Wegen, Bruggen en Waterlopen  

– nood aan SPOC en afstemming van de planning 



TA 7 - Efficiënt onderhoud Openbaar 
Domein 

• Betere planning en dispatching als basis voor performantieverhoging 
– onderzoek werkbaarheid teams in de verschillende depots 
– investeren in IAO met leiderschapsondersteuning 

• Regie 
– Eindverantwoordelijkheid blijft bij regisseur 
– Doelstellingen vastgelegd door regisseur 

• Make or Buy-methodiek laat toe dat diensten: 
– zelf activiteiten in vraag kunnen stellen en prioriteiten bepalen 
– nieuwe activiteiten kunnen afwegen 
– uitbesteding kunnen afwegen tegenover de eigen kost 
– een antwoord kunnen bieden op een door het beleid (of derde 

aanbieder) aangeduide activiteit 
– criteria ter beschikking hebben voor de opmaak van dienstverlenings-

overeenkomsten 
 



TA 8 – Strategie 
Gezamenlijke DienstverleningsCentra 

• vertrekpunt: opstap naar de Innovatieve Arbeidsorganisatie 
• aanpak: verschillende projecten met verschillende snelheden 
• keuze GDC: beste optie naar toekomstige beheersbaarheid 

overheadkost en kwaliteitsvolle dienstverlening (bundelen 
expertise vs. complexiteit) 

• uitgangspunten aanpak en strategiebepaling vastgelegd 
• duidelijkheid over de bouwstenen bij inrichting GDC 
• verder onderzoek nodig naar de uitwerking van het Business 

Partner-model (impact op huidige coördinator-rollen) 
• GDC HR: opstap doorgedreven samenwerking op de 

verschillende HR-activiteitendomeinen (gezamenlijke 
projectstructuur SSC/e-HRM met OCMW) 

• GDC Financiën: ontwerp samenwerkingsprotocol met OCMW 
• dienstverlengingsmodel t.o.v. de “Groep Gent” nog te bepalen 

 



TA 9 – Centrale Huisvesting 

• masterprojectplan uitgewerkt rond de 3 B’s 
(bricks, bytes & behaviour) 

• nood aan betere/andere huisvesting blijkt uit 
verschillende TA’s en is ook ruimer noodzakelijk 
(depots, DC’s,…) 

• projectteam levert uitgewerkt voorstel tegen 
31/12 voor beleidsbeslissing: 
– projectdefinitie Dampoort 
– transitieplan 
– haalbaarheidsstudie stabiliteit AC Zuid 

• toenemende vraag naar opstap IAO en HNW 



Taken- en efficiëntiedebat 
rapportering aan de vakorganisaties 

Link met het traject Nieuwe Legislatuur 



Traject van meerdere sporen 



Uitdaging/TA TA1/2 
Welzijn 
Samen-
leven 

TA3 
Log. 
Onderst. 

TA4 
Verz. 
Onder-
wijs 

TA5 
Ruimte 

TA6 
Soc. 
Tewerkst. 

TA7 
Ond. 
OD 

TA8 
Strategie 
GDC 
(SSC) 

TA9 
Centr. 
Huis-
vesting 

Externe Luik 

Inzetten op sterktes (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) 

Armoede x 

Huisvesting x x 

Groei x 

Diversiteit/Migratie x 

Innovatieve trajecten 
tewerkstelling 

x (x) (x) x (x) 

Aantrekkelijke vestigingspl. x x 

Klimaatneutraliteit x x x 

Leefbaarheid en veiligheid x x x x x 

Levenslang leren (x) (x) (x) 

Ruimte x x x 

Basisvoorzieningen wijk x (x) (x) 



Uitdaging/TA TA1/2 
Welzijn 
Samen-
leven 

TA3 
Log. 
Onderst. 

TA4 
Verz. 
Onder-
wijs 

TA5 
Ruimte 

TA6 
Soc. 
Tewerkst. 

TA7 
Ond. 
OD 

TA8 
Strategie 
GDC 
(SSC) 

TA9 
Centr. 
Huis-
vesting 

Interne Luik 

HR-beleid x x 

Dienstverleningsmodel x 

Vergadercultuur x x 

Centraal stadskantoor x 



Taken- en efficiëntiedebat 
rapportering aan de vakorganisaties 

Vervolgafspraken: 

• nood aan verdere verfijning TA’s en debat over de bevindingen uit de fases 1 en 2 
van het taken- en efficiëntiedebat > najaar 2012 

• linken aan het Traject Nieuwe Legislatuur  (TNL) > werksessies in gezamenlijke 
manteams 

• najaar 2012 Kaderforum 
• communicatie in de organisatie over het afgelegde traject en duiding van het 

proces TNL 


