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Inleiding 

Bij de zoektocht naar de overheid van morgen valt het op dat er amper sprake is van publiek 

leiderschap, het gaat over hervormingen maar dan hervormingen blijkbaar zonder mensen.  

Een bijzonder kenmerk verbindt de twee laureaten. 

Beiden zijn ze voorbeelden van publiek leiderschap die ervaringen op meerdere bestuursniveaus 

combineren. Zij halen beiden uit die combinatie groot voordeel op het vlak van inleving en 

doorleefde ervaring bij het opzetten van effectieve hervormingen die uiteindelijk voor burgers het 

verschil moeten maken. Bij een van de twee gaat het ook nog om een bijzondere combinatie van 

ambtenaar en lokaal politicus.   
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De VVBB Prijs voor de Loopbaan 

Marc Morris krijgt de VVBB (Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid) prijs 2014 voor zijn gehele 

loopbaan in de publieke sector in dienst van het algemeen belang. Voorgangers zijn Eric Stroobants, 

Karel Baeck, Roger Depré, Johan Verstraeten, Georges Monard, en vorig jaar Nicole De Clerq, het 

hoofd van het Belgisch Gevangeniswezen. 

Marc Morris heeft een basisopleiding als jurist. Het recht leidt tot alles op voorwaarde dat men het 

verlaat. Daarom studeerde hij ook nog sociologie, in Utrecht, en overheidsmanagement in Leuven. 

Hij is voormalig secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin en hij 

heeft zijn loopbaan in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afgesloten in 2014, om volledig 

tijd te besteden aan zijn lokaal mandaat als schepen in Bertem. 

Hij startte zijn loopbaan bij het Ministerie van Nederlandse Cultuur, vanaf 1982 de Vlaamse 

Gemeenschap, waar hij tot aan zijn pensioen actief zou blijven. Na passages op  de kabinetten van 

Rika Steyaert en Hugo Weckx ging Marc Morris aan de slag bij het Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur, waar hij van 2006 tot 2013 de functie van secretaris – generaal 

bekleedde. 

Marc Morris behoort tot de generatie van topambtenaren die de opdracht kregen om de eerste 

staatshervorming in goede banen te leiden en Vlaanderen van bij de start vorm te geven. 

Rechtvaardigheid en werken aan het algemeen belang zitten hem in het bloed. In ‘Weliswaar’, het 

Welzijns- en Gezondheidsmagazine voor Vlaanderen, wordt hij geciteerd: De rijken en gezonden 

kunnen voor zichzelf zorgen. “Het zijn de pechvogels die je moet helpen. Omdat je het kan.” 

“Public Service Motivation “ wordt in Marc Morris verpersoonlijkt. In zijn jeugd is hij Chiroleider, 

daarna vrijwilliger in tal van lokale verenigingen, en gemeenteraadslid en schepen.  

Persoonlijke inzet en betrokkenheid op de gemeenschap koppelt hij aan sterke 

managementkwaliteiten. Of misschien heeft hij die sterke managementkwaliteiten mede ontwikkelt 

door zijn grote betrokkenheid en emotionele verbondenheid met de publieke zaak. Ook zijn 

creativiteit, het oplossingen zoeken in moeilijke situaties, kenmerkt hem. Minister Chabert noemde 

hun departement het ‘Ministerie van Verbeelding’. Marc Morris neemt zelf initiatief en zoekt daar 

vervolgens politieke steun voor.  

Marc Morris is volgens collega’s en medewerkers geen koele manager die een organisatie moest 

leiden, maar een leider die uit die betrokkenheid een grote motivatie haalt om weerstanden te 
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overwinnen en om mensen te overtuigen mee te werken aan soms ook voor hen zelf lastige 

veranderingsprocessen. “Van bestuurskunde weet hij bestuurskunst te maken”, zei voormalig 

minister van Welzijn Inge Vervotte.  

Als belangrijkste verwezenlijking noemt Marc Morris, de integrale jeugdhulp –het doorbreken van de 

kokers vanuit het cliëntperspectief. Niet evident in een verzuilde sector en niet evident als men 

steeds  in een verzuilde organisatie heeft gewerkt.  

Uit interviews over de beginperiode bij de Vlaamse Gemeenschap valt op hoe moeizaam de 

administratie vorm kreeg. Marc Morris kon toen zelfs aan de slag in een functie als producer lichte 

muziek bij de BRT maar verkoos uiteindelijk toch om bij de Vlaamse overheid te blijven.  

Guido Deblaere, Morris’ voorganger, herinnert zich het begin van hun samenwerking. “We waren 

aan het brainstormen en toen de klad erin kwam, nam Marc zijn gitaar en speelde een nummer dat 

op de situatie van toepassing was”. Het is niet duidelijk welk lied Morris hier speelde. Zelf begin ik 

mijn lessen over hervormingen in de publieke sector steeds met een youtube filmpje met het liedje 

van Lynn Anderson, de Amerikaanse Countryzangeres, “I beg you pardon, I never promised you a 

rose garden”.  

Om al deze redenen geeft de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid haar 2014 Loopbaanprijs 

aan Marc Morris. 
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De VVBB-Prijs voor de Nederlandstalige Overheidsmanager van het jaar 2014 

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid kent sinds 1997 jaarlijks de VVBB-prijs van 

Nederlandstalig Overheidsmanager toe aan een ambtenaar die zich significant onderscheiden heeft. 

De laureaten zijn tot op heden steeds topambtenaren uit diverse bestuurslagen, zowel federale, 

Vlaamse, als gemeentelijke besturen. Ze komen ook uit heel diverse sectoren, zo divers als de 

overheid zelf is, en variërend van sociale zaken, havens, parketten, musea, financiële diensten, 

tewerkstelling, mobiliteit, voedselveiligheid, diplomatie, jongerenwelzijn, en cultuur met de directeur 

van De Munt, Peter de Caluwe. Vorig jaar ging de prijs naar een tandem uit de lokale besturen, naar 

Jan Compernol, secretaris van de Gemeente Oostkamp en Tom Vandenberghe, secretaris van het 

OCMW Oostkamp. 

Met deze prijs beoogt de VVBB duidelijk te maken dat een goedwerkende overheid niet een deel is 

van het probleem, maar heel duidelijk een deel is van de oplossing. Zeker in de huidige 

omstandigheden van financieel-economische crisis wordt de overheid en zijn administratie niet enkel 

een actor en organisatie naast de andere actoren en organisaties in een samenleving, maar een 

politiek gestuurde instelling die spelregels moet bepalen en ultiem oplossingen moet aanreiken. 

Topambtenaren als effectieve overheidsmanagers in het daglicht plaatsen is essentieel om 

optimistisch te zijn over verandering, om voluntaristisch te zijn in het verbeteren van wat nu is, om te 

geloven in aanpassing ten goede. Dit betekent dat zij zichtbare en onomkeerbare zaken hebben 

gerealiseerd, dat zij strategisch denken en doen, dat zij ondanks grote complexiteiten en stringente 

kaders toch essentiële zaken gedaan krijgen, dat zij op het niveau van systemen denken, rekening 

houdend met het sectorspecifieke binnen de overheid maar dit toch kunnen overstijgen, dat zij 

resultaatgericht zijn in het opnemen van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording. 

Zij vullen hun opdracht in op een manier die creatief is en waarbij zij ook een risico nemen. Vanuit dit 

perspectief zijn ze een voorbeeld en voortrekker: woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Op 

die manier dragen ze bij tot een positief beeld van een goedwerkende publieke sector en daardoor 

tot het vertrouwen in overheid en ook tot de positieve motivatie om voor die overheid te werken.  

Toen Alexis de Toqueville naar de Verenigde Staten trok, was dit niet om over ‘democratie’ te 

schrijven. Hij ging er heen om te zien hoe de gewapende arm van een overheid op een menselijk 

manier kon worden georganiseerd. Hij heeft hierover met verve geschreven, maar hij trof er ook een 

sterke beginnende democratie aan, waarover hij ook met verve heeft geschreven. Eén van zijn 

conclusies is dat een democratie die het humanisme en de mensenrechten hoog in het vaandel 
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draagt, kan worden afgemeten aan de kwaliteit van de organisatie van de gewapende arm van die 

samenleving. De politie is hiervan een essentieel onderdeel. 

Dit jaar wordt de prijs toegekend aan een topambtenaar van de Federale Overheid. De prijs gaat naar 

Catherine De Bolle, Commissaris-generaal van de Federale Politie. 

Catherine De Bolle, studeerde rechten en promoveerde in 1997 tot officier bij de Koninklijke 

Rijkswachtschool. Na een periode bij de Algemene directie personeel, en meer dan 10 jaar als 

Korpschef van de lokale politie Ninove, werd Catherine De Bolle in 2012 aangesteld als Commissaris – 

generaal van de federale politie.  

De Bolle heeft de functie van commissaris-generaal opgenomen na een zeer woelige periode aan de 

top van de politie.  Zij heeft met die lastige interne context rekening gehouden en de tijd genomen 

om de strategische keuzes af te tasten en voor te bereiden. Daarna heeft zij helder gecommuniceerd 

over haar visie, die vorm krijgt langs vijf assen: (1) (politie)taken tot de kern brengen, (2) het nieuwe 

werken, (3) een vereenvoudigde en efficiënte werking, (4) een dienstverlening op basis van de 

behoeften en (5) een performant informatiesysteem. Deze vijf thema's zijn momenteel in volle 

ontwikkeling onder de vorm van een 18-tal projecten. 

Catherine De Bolle verdient deze prijs om verschillende redenen.  

Niet alleen is er de inhoud van de hervormingsprocessen. Er is ook de manier waarop ze hierbij haar 

mensen en belanghebbenden (intern en extern) betrekt. Ze koppelt dit aan het maken van keuzes en 

het uitstippelen van hervormingstrajecten, waarbij sommige heilige huisjes niet gespaard blijven 

zoals het saneren van logge structuren, het verminderen van het aantal managementfuncties, en het 

introduceren van nieuwe werken.  

De weerstanden, niet in het minst in eigen huis, zijn vaak groot en bovendien moet dit alles in een 

heel strak budgettair kader worden gerealiseerd dat vooral negatief doorwerkt op geplande ambities 

en ambitieuze plannen. Desalniettemin staat Catherine De Bolle volgens de jury model voor de 

manier waarop publiek leiderschap, in moeilijke omstandigheden en in complexe organisaties 

functioneert, zonder dat daarom op alle punten succes verzekerd is. 

De prijs is ook altijd bedoeld geweest om de laureaten te steunen in hun lopende en komende 

opdrachten.  

Wat bij Catherine De Bolle ongetwijfeld een succesfactor is, is hoe zij haar lokale ervaring als 

korpschef laat doorwerken in haar keuzes, in haar houding en in de manier waarop zij het overleg 
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over hervormingen organiseert. Ook al is Vlaanderen klein, Brussel ligt soms heel ver. Dit is niet 

alleen een sterk pleidooi voor ambtelijke mobiliteit waar Vlaanderen zeer laag scoort, maar ook voor 

bestuurslaagoverschrijdende mobiliteit. 

Verwijzend naar Toqueville is er eén project dat bijzondere aandacht verdient en kenmerkend is voor 

haar aanpak: de samenwerking met het Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over 

Holocaust en Mensenrechten, beter gekend als de Kazerne Dossin in Mechelen. De vaste lesmodule 

van de initiële en de voortgezette opleiding van de federale politie legt de focus op het herkennen 

van mechanismen die een bedreiging vormen voor de bescherming van de mensenrechten. 

Dilemma’s hierrond vormen de kern van het politieberoep en van een gezonde democratie.   

Om al deze redenen wordt, voor de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid, Catherine De Bolle, 

Commissaris-generaal van de Federale Politie, de Overheidsmanager van het Jaar. 
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Kunst als Prijs 

Beide prijzen zijn traditioneel kunstwerken van een jonge kunstenaar. Dit jaar heeft Lief Brijs, die elk 

jaar een overwogen keuze maakt, gekozen voor Filip Vervaet. 

Natuur speelt een belangrijke rol in de tekeningen, sculpturen en installaties van Filip Vervaet. 

Uitgangspunt voor deze werken zijn reflecties op verschillende historische en hedendaagse visies op 

de natuur: Natuur als drager van een mythologische of religieuze betekenis, als een verwezenlijking 

van filosofische reflecties of als uiting van exotisme.  

In zijn zoektocht naar de maakbaarheid van de natuur wordt de grens bewandeld tussen het 

natuurlijke en het buitennatuurlijke, het materiële en het immateriële.  

Elementen uit de kunstgeschiedenis vermengt hij met speelgoedesthetiek. De sfeer die overheerst zit 

ergens tussen science-fiction en nostalgie. In zijn studie, komen het natuurlijke kader en dat van een 

geconstrueerde 'culturele' werkelijkheid met elkaar in dialoog. 

Maakbaarheid, het wandelen op de grens, ergens tussen science-fiction en nostalgie, allemaal zaken 

die perfect van toepassing zijn op goede overheidsmanagers. 

 

 

Mag ik vragen aan Marc Morris en Catherine De Bolle om hun prijs in ontvangst te nemen uit de 

handen van de VVBB-voorzitter Professor De Rynck. 

 

 

Prof. Dr. Geert Bouckaert 


