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Interne organisatie 
 

1. Werking en personeel 
 

Personeelsbeleid 
Het provinciepersoneel is klantvriendelijk, correct en transparant in de informatieverstrekking. 

Vanuit de algemene tendens naar flexibele arbeid moet het departement Personeel vlug kunnen schakelen en 

inspelen op evoluties op de arbeidsmarkt, hogere pensioenleeftijd, knelpunt- en projectfuncties. Hierbij houden we 

rekening met de krapte op de arbeidsmarkt, de diversiteit in de samenleving en de gevarieerde personeelsnood 

binnen het bestuur. 

Daarbij vullen we  de personeelsbehoeftes van het bestuur op een duurzame, beheersbare en organisatiebrede 

manier in binnen een redelijke termijn. Dit met in acht name van het verhogen van de inzetbaarheid van de 

medewerkers enerzijds en het anderzijds realiseren van een hogere jobtevredenheid. Ook de aantrekkingskracht 

als werkgever zetten we extra in de verf.  

Op de werkvloer hanteren we een open cultuur met wederzijds respect. 

We zetten in de eerste plaats in op maximale interne mobiliteit. Waar mogelijk gebeurt de selectie op basis van 

generieke functieprofielen met een verbrede taakinhoud. Hetzelfde principe hanteren we voor projectfuncties. Het 

projectmatig inzetten van personeel leidt heden tot een dreigend vertrek van kennis en ervaring, een verstoring van 

de werking van diverse diensten en een kosteninefficiëntie bij het herhaaldelijk aantrekken van nieuw personeel. 

Waar projecten ondertussen regulier beleid zijn geworden, is een verankering van personeel gewenst. Het bestuur 

kiest ervoor om horizontale participatie consequent toe te passen binnen de organisatie. Vervanging van personeel 

is geen automatisme maar gebeurt op basis van dienstnoodwendigheden.  

We werken een actieplan uit om langdurig zieke personeelsleden op te volgen. Dit actieplan omvat een duidelijk 

kader waarin we langdurig zieken omringen en begeleiden. We maken deeltijds werken voor een chronisch ziek 

statutair personeelslid eveneens mogelijk. 

Het personeelsbestand van de provincie wordt meer en meer een afspiegeling van onze diverse maatschappij. Het 

gelijke kansenbeleid blijft een aandachtspunt. We zetten ook meer in op sociale tewerkstelling.  

We werken een traject uit om een kwaliteitslabel te behalen als werkgever. 

 

Welzijn op het werk 
De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk werkt een plan uit voor het welzijn van de 

werknemers en de werkomgeving voor alle diensten en scholen. De dienst ondersteunt het provinciebestuur bij het 

implementeren van de welzijns- en milieuwetgeving en waakt erover dat de provincie handelt conform de geldende 

wetgeving. Een brede welzijnsenquête peilt naar de noden en verwachtingen.  

We stimuleren een gezonde levensstijl bij de werknemers en zetten het personeel aan tot voldoende beweging, 

gezonde voeding en mentale fitheid. We zetten sensibiliserend en activerend in op duurzame woon-

werkverplaatsingen. We voorzien in regelmatige sportactiviteiten voor het personeel en werken een plan uit om 

samen te sporten. We besteden meer aandacht aan een evenwichtig aanbod van gezonde voeding, met aandacht 

voor vegetarische, biologische, fairtrade en seizoensgebonden productenvoeding van lokale landbouwers. 

We zetten proactief, niet curatief, in op werkbaar werk. We begeleiden leidinggevenden om voldoende aandacht 

te hebben voor zithoudingen, het aanpassen van werkmateriaal en het aanbieden van hulpmiddelen om 
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ergonomische werkplekken te creëren. We sensibiliseren medewerkers ook om proactief rekening te houden met 

het principe van langer werken omwille van de hogere pensioenleeftijd. 

We dragen zorg voor het psychosociaal welbevinden. Met een welzijnsenquête peilen we naar de risico’s, de 

draagkracht van de job, de werkinhoud, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen. 

Het provinciebestuur stelt criteria vast voor een duurzaam aankoopbeleid. Vanuit het klimaatactieplan enerzijds en 

de gezondheid van ons personeel anderzijds kiezen we voor gezonde en duurzame grondstoffen 

(kringloopeconomieprincipe) en onderhoudsproducten. Bij de aankoop van nieuwe wagens kiezen we voor wagens 

met een milieuvriendelijke aandrijving. Er wordt verder gewerkt aan het voorzien van elektrische laadpunten. 

We werken aan een grondige update van het Welzijn Milieu Duurzaamheid zorgsysteem (WMD). We beogen een 

vereenvoudiging en een verbetering zodat het praktisch bruikbaar wordt. 

Met een horizontaal informatie- en sensibilisatieplan maken we het personeel bewust om oog te hebben voor zowel 

eigen welzijn, als dat van anderen en om klimaatneutraal te handelen. Dikketruiendag, dag van de aarde, 

wereldwaterdag, wereldveiligheidsdag, … hebben een sensibiliserende waarde en krijgen de nodige aandacht. 

 

Juridische Aangelegenheden en Bestuurszaken 
De dienst Juridische Aangelegenheden en Bestuurszaken zorgt voor kwaliteitsvol juridisch advies aan interne 

klanten en ondersteunt hen bij de lopende procedures voor de verscheidene hoven en rechtbanken. 

De dienstverlening aan de gemeenten inzake GAS-verkeer en GAS-niet-verkeer wordt onbeperkt verdergezet 

vanuit een kostendekkend principe. 

 

2. ICT en eGov 
 

ICT 
De dienst ICT staat in voor het ter beschikking stellen van ICT-gerelateerde middelen aan de interne diensten en 

aanverwante organisaties zodat zij hun toegewezen taken zo optimaal mogelijk kunnen realiseren. 

Dienstverlenend, bedrijfszeker, veilig, efficiënt en optimaal digitaal zijn daarbij sleutelwoorden. 

De ICT-dienst kampt met een structureel personeelstekort. Deze personeelsbezetting zorgt voor een aantal 

uitdagingen. Primordiaal moeten we dan ook een antwoord bieden op het personeelstekort. Alleen op die manier 

kunnen we de kritische werknemers- en kennismassa behouden en een kwalitatieve dienstverlening verzekeren. 

Verder streven we naar een gecentraliseerde ICT-structuur en een horizontale standaardisatie over alle diensten 

heen.  

Het ontbreken van GIS-expertise en -dienstverlening is hierbij een aandachtspunt. Dat veroorzaakt een aantal 

problemen: afwezigheid van interne GIS-dienstverlening, incompatibele datacollectie, onbetrouwbare verwerking 

en de onbeschikbaarheid van GIS-data. Wij remediëren dit opdat onze diensten effectiever en tijdsefficiënter 

kunnen werken, ze data kunnen uitwisselen met andere actoren en ze kaartmateriaal publiek beschikbaar kan 

stellen 

Ook willen we andere projecten die een organisatorische of legislatieve verplichting met zich meedragen de 

aandacht geven die ze verdienen. Het opzetten en implementeren van deze doelstellingen vereist in de eerste 

plaats een functionele ICT-organisatie. Eens een antwoord is gevonden op het personeelstekort kan een analyse 

uitgevoerd worden over de noodzakelijke succesfactoren om tegemoet te kunnen komen aan de organisatorische 

en projectmatige verwachtingen. 
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eGov 
De digitale uitdagingen voor lokale overheden en organisaties worden altijd groter. De provincie is met eGov de 

ideale partner om vanuit neutrale, niet-commerciële, intermediaire invalshoek de ICT-(samen)werking van lokale 

besturen te ondersteunen. 

Met eGov zetten we in op de verdere ondersteuning. Het behalen van schaalvoordelen, het streven naar een 

kwaliteitsvol, efficiënt en effectief digitaliseringsbeleid en het uitbouwen van één digitaal ecosysteem van 

overheden staan hierbij centraal. 

De lopende initiatieven vanuit eGov in verband met ICT, GIS, Informatieveiligheid, Archiefbeheer en 

Informatiebeheer bouwen we verder uit. Nieuwe initiatieven focussen zich op die domeinen waar het lokale 

besturen aan slagkracht en efficiëntie ontbreekt, en waar de werking van overheid naar overheid een kritische 

succesfactor is.  

De provincie staat voor gelijksoortige uitdagingen als de andere lokale overheden en organisaties. We leggen de 

focus op het delen van oplossingen en mensen, een principe dat we doortrekken inzake samenwerking tussen 

dienst ICT en eGov. 

In alle beleidsdomeinen kunnen we met het doordacht inzetten van informatietechnologiediensten een beter beleid 

uitrollen. Om een degelijke strategie hieromtrent te kunnen ontwikkelen voor de provincie Oost-Vlaanderen, 

bundelen we de digitale expertise van eGov en de grondgebonden expertise van de verscheidene provinciale 

beleidsdomeinen, specifiek voor de ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen als slimme regio. 

Samenwerking met de Oost-Vlaamse steden en gemeenten staat hierbij centraal. 

De lokale besturen en organisaties dekken de kosten van de uit te bouwen ondersteuning. In een krappe 

arbeidsmarkt willen we voor deze ondersteuning expertise in huis houden en nog verder ontplooien. We streven 

daarom naar een herziening van de huidige projectwerking binnen eGov, en een structurele inrichting van de 

organisatiestructuur. 

 

3. Steunpunt Data & Analyse 
 

Studiecel voor intern en extern gebruik 
Het steunpunt Data & Analyse is een studiecel die data verzamelt, ordent en deze aanbiedt aan de buitenwereld 

(bv www.provincies.incijfers.be), maar ook analyses op de beschikbare info uitvoert en onderzoeken uitschrijft of 

zelf opneemt. De verscheidene provinciale Steunpunten werken interprovinciaal samen om op een coherente en 

gestroomlijnde manier deze gegevens te verzamelen, te ordenen en te ontsluiten. 

Zowel de interne als de externe diensten kunnen het Steunpunt bevragen. Dit kadert binnen de kwaliteitszorg die 

we nastreven. 
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Afstemming en overleg 
De vaststelling is dat er binnen het provinciebestuur meerdere directies zijn die data verzamelen en daar mee aan 

de slag gaan. Het Steunpunt Data & Analyse zal een overlegtafel organiseren met het oog op de coördinatie en 

afstemming van het geheel. Rond de tafel zullen alle betrokken directies en diensten plaatsnemen met de bedoeling 

afspraken te maken rond de te verzamelen en aan te kopen data, rond de analyses en onderzoeken die zinvol zijn, 

rond het aanbod naar zowel interne als externe klanten. 

 

4. Communicatie 
 

Als overheid gebruiken we het Nederlands in elke communicatie. Dit geldt ook voor de benaming van activiteiten 

en voor slagzinnen. Verzelfstandigde agentschappen onderschrijven eveneens die regel. We nemen dit ook op als 

algemene voorwaarde in onze subsidiereglementen en overeenkomsten met derden. 

We voeren een heldere interne en externe communicatie. Helder communiceren is niet alleen een zaak van 

communicatiespecialisten en -diensten. Alle medewerkers van de provincie moeten hier dagelijks werk van maken. 

Dat kost tijd en energie, maar de investering loont. In al onze communicatie focussen we op vier belangrijke 

aspecten: doelgroep, structuur, formulering en toetsing.  

 

Focus op de kerntaken 
De Provincie ondersteunt geen persoonsgebonden evenementen. We trekken hier een duidelijke lijn en doen dit 

ook niet met omwegen zoals ‘regiomarketing’. 

De provincie is een belangrijke partner van steden en gemeenten. Daarom richten we ons op die communicatie. 

Alleen in de domeinen waarbij de provincie rechtstreeks contact heeft met de burger, voeren we nog een brede 

communicatie.  

De beleidsdepartementen maken elk half jaar een communicatieplan op met budget per actie. Dit gebeurt tijdig 

zodat het departement Communicatie een globaal plan kan opmaken. Het totaal aan middelen mag het 

vooropgestelde maximumbedrag niet overschrijden. De beleidsdepartementen werken per actie een voorstel van 

communicatie uit. Dit gebeurt in overleg met het departement communicatie. Zij toetsen alles af aan onder andere 

het huisstijlhandboek en de globale planning. De finale uitvoering van de communicatie hangt van actie tot actie af.  

  

Radicaal digitaal 
Digitaal is de toekomst. We evalueren de vernieuwde website en bekijken waar we de landingspagina beter kunnen 

afstemmen op de behoefte van de gebruikers. Een gescheiden toegang voor ‘burgers’ en ‘professionelen’ is hierbij 

aangewezen. Hoewel we ook digitaal helder communiceren, is het van belang dat de professionelen meer 

gespecialiseerde informatie krijgen. Om mee te zijn met de digitale revolutie zorgen we voor continue bijscholing 

van alle diensten.  

De overgrote meerderheid van de interne en externe communicatie van de provincie verloopt digitaal. Daarom 

beperken we de papieren versies tot het minimum.  
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5. Financiën 
 

De evolutie naar de nieuwe Beheers- en Beleidscyclus 2020 zal ook op onze organisatie een belangrijke impact 

hebben. Hier moeten we ook als provincie zorgvuldig mee omgaan. Deze nieuwe BBC zal zorgen voor een sterke 

vereenvoudiging van onder andere de beleidsrapporten.  

Die positieve evolutie zorgt er bijvoorbeeld voor dat we als bestuur zullen kunnen focussen op een efficiëntere 

inzetting van het personeel. Het zal niet langer noodzakelijk zijn extra diensten op te richten of extra personeel aan 

te werven om een bepaalde doelstelling te bereiken.  

Een belangrijk aspect van het financieel beheer van de provincie is dat we uitgebreid aandacht schenken aan de 

gezondheid van de provinciale financiën. Het moet immers een hoofddoelstelling zijn een gezond financieel 

provinciaal bestuur te hebben. Dat is één van de voorwaarden om de andere gestelde doelstellingen te kunnen 

realiseren.  

Als provinciebestuur leggen we de focus op de kerntaken en voeren deze efficiënt uit. We stellen een realistische 

en duidelijk gefaseerde investeringsplanning op. We stemmen de ontvangsten en uitgaven beter op elkaar af. We 

laten het budget en de jaarrekening nauwer op elkaar aansluiten. 

We besteden de gepaste aandacht aan de digitalisering van de verantwoordelijke diensten zodat we alles zo 

begrijpelijk mogelijk kunnen houden voor de burger. 

Tenslotte zorgen we ervoor dat de belastingbetaler ook iets voelt van de afslanking van de provincies. Dat bereiken 

we aan de hand van een belastingverlaging voor zowel gezinnen als bedrijven. Concreet zetten we in op een 

verlaging van het minimumtarief van de Algemene Provinciebelasting (APB) voor gezinnen van 15%. Het 

minimumtarief van de APB voor bedrijven vermindert deze bestuursperiode met zo’n 10%. We vermijden bovendien 

dat we bedrijven die hun daken gebruiken voor installatie voor de productie van eigen energiebehoeften erdoor 

zwaarder belasten. Een andere prioriteit van dit bestuur is het stimuleren van ondernemerschap, in het bijzonder 

de startende ondernemingen. Die geven we in het startjaar een duwtje in de rug door middel van een vrijstelling 

van belastingen gedurende een jaar.  

 

6. Patrimonium 
 

Leopoldskazerne  
De realisatie van het project Leopoldskazerne is een hefboom voor het efficiënter en effectiever maken van de 

werking van de diverse provinciale diensten die in de provinciehoofdstad gehuisvest zijn.  

De Leopoldskazerne is een voorbeeldproject inzake duurzaamheid. Samenbrengen van alle administratieve 

diensten en van het avondonderwijs op één locatie zal bovendien leiden tot efficiëntieverbetering. Dit onder meer 

door het oprichten van een front, mid- en backoffice. Het samenbrengen zal er ook toe leiden dat we de 

ondersteunende processen kunnen herzien. Dit kan na onderzoek leiden tot aanpassing van het organogram en 

tot personeelsinkrimping in deze diensten. De vrijgekomen middelen kunnen we op andere plaatsen inzetten om 

de werking van de provinciale administratie te verbeteren.  

De nieuwe locatie grijpen we aan om een nieuwe manier van werken in te voeren maar evenveel aandacht zullen 

we besteden aan welzijn voor het personeel en de bezoekers, doorgedreven digitaal werken en duurzame 

mobiliteit. Diverse bedrijfsprocessen zullen we daarom herbekijken. Het hele veranderingsproces voeren we 

essentieel uit over drie onderdelen, de 3 B’s: Bricks, Bytes en Behaviour. Aan alle drie schenken we evenveel 

aandacht.  
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Verbeteren van het beheer door verbeteren interne werking 
Het onderhoud van de diverse provinciale gebouwen maken we efficiënter door enerzijds reorganisatie van de 

technische ondersteunende medewerkers in mobiele ploegen. Anderzijds is het de bedoeling om nieuwe 

instrumenten toe te passen. Zo zullen we inzetten op de digitalisering van de logistieke processen om deze 

efficiënter te maken en de uitbouw van een ticketsysteem voor onderhoudsingrepen.  

We voorzien in de centralisatie van de grondinnemingen voor alle provinciale diensten en gelieerde organisaties 

en van het beheer van alle zakelijke rechten binnen de aankoopdienst. Daarnaast zal men een grondenbank per 

regio uitbouwen om de realisatie van grondgebonden projecten van de beleidsdiensten te ondersteunen. 

We maken werk van een verdere professionalisering van de aankoopdienst en de aankoopprocessen en van het 

optimaliseren van het voorraadbeheer.  

 

Patrimonium en energieprestaties verbeteren door doordachte investeringen 
In de toekomst willen we voor het beheer en de uitbouw van het patrimonium van de provincie met beheerplannen 

werken. Voor een aantal provinciale sites starten we daarom met de opmaak van een beheerplan. Deze 

beheerplannen zullen de leidraad vormen om tot een coherente aanpak en planning van de investeringen in het 

patrimonium te komen. 

We gaan aan de slag met de resultaten van de conditiestaatmeting van het patrimonium van de provincie. De 

ernstigste tekortkomingen aan dit patrimonium werken we weg zodat het hele provinciale patrimonium aan een 

minimumconditienorm voldoet. Hiervoor voorzien we voldoende budgetten. Voor een 15-tal gebouwen rollen we 

tijdens het eerste gedeelte van de bestuursperiode een prioritaire aanpak uit. Tijdens het tweede gedeelte van de 

bestuursperiode starten we met de renovatie van een 43 tal gebouwen. Hierdoor brengen we de gebouwen die 

zich in slechte staat bevinden naar een aanvaardbaar niveau.  

We voeren het in 2017 goedgekeurde energietraject 2050 uit. We voorzien met voldoende aandacht in een 

afstemming met de resultaten van de conditiestaatmeting zodat geen nutteloze of dubbele investeringen gebeuren. 

 

Provinciaal Patrimonium optimaliseren  
We onderzoeken welk deel van het provinciaal patrimonium we kunnen afstoten. Dit realiseren we in deze 

bestuursperiode. 

 

Uitleendienst 
De uitleendienst staat ten dienste van lokale besturen en het middenveld. Met afstemming met lokale besturen 

investeren we verder in ontleenbaar materiaal. Met een communicatiecampagne zetten we het aanbod in de markt. 

Investeringen zullen ook gebeuren in de infrastructuur, met onder andere een alternatieve locatie voor de 

uitleenpost in Sint-Niklaas, met een nieuwe vloer in de uitleenpost van Gent en met de introductie van een 

‘inleverbus voor materiaal’ waardoor de klantvriendelijkheid verhoogt doordat ontleners de spullen ook buiten de 

openingsuren kunnen terugbrengen.  

De eigen provinciale evenementen ondersteunen we in de toekomst met materiaal en personeel van de 

uitleendienst. 

  


