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Overheidsmanagers van het jaar dit keer
bewust geen topmanagers
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Nicole De Clercq kreeg de carrièreprijs Foto: DRIES LUYTEN

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid heeft de gemeentesecretaris en de OCMW-

secretaris van Oostkamp uitgeroepen tot overheidsmanagers van het jaar 2013. Bewust

geen topmanagers, want daar is de jongste tijd in de pers al genoeg aandacht voor geweest,

zo luidt het. Nicole De Clercq, destijds de eerste vrouwelijke gevangenisdirecteur in België,

kreeg de carrièreprijs.

Als overheidsmanagers van het jaar belanden de Oostkampers Jan Compernol en Tom Vandenberghe in het

rijtje klinkende namen als Ingrid Lieten, Frank Van Massenhove en Fons Leroy. Ook Piet Vanthemsche en

Didier Seeuws mochten de prijs al in ontvangst nemen.

Dat de VVBB nu kiest voor nobele onbekenden op het lokale niveau, is geen toeval. Het moet ‘de vele

inspanningen onder de aandacht brengen die in de buik van Vlaanderen worden geleverd om het

management van de overheid te verbeteren’. De organisatie ziet op heel wat plaatsen nieuwe generaties

overheidsmanagers werk maken van ‘een meer slagkrachtige en innoverende overheid’. ‘De secretarissen

van Oostkamp zijn de exponenten van deze generatie’, klinkt het. Ze krijgen de prijs voor de manier waarop

ze als leidinggevend duo gewerkt hebben aan ‘een succesvolle integratie van de gemeentelijke en de OCMW -

dienstverlening’.
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De carrièreprijs ging donderdag naar Nicole De Clercq, de eerste vrouwelijke gevangenisdirecteur. Vier

decennia lang stond ze achtereenvolgens aan het hoofd van de gevangenissen van Dendermonde, Mechelen,

Oudenaarde, Leuven-Centraal, Brugge en Gent, waarna ze regionaal directeur en directeur-generaal ad

interim werd voor het Belgische gevangeniswezen. De VVBB looft ‘haar pioniersrol die ze heeft vervuld in

het gevangeniswezen en de bakens die ze heeft verzet in een maatschappelijk zeer cruciale

overheidsorganisatie’.


