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Inleiding 

Voor de negentiende keer mag de VVBB u verwelkomen voor het bekendmaken van twee prijzen die 

publieke managers voor het voetlicht brengen en waarmee we ieder jaar het belang willen tonen van 

een performante publieke sector.  Wij combineren dat met een permanente kritische ingesteldheid 

over de efficiëntie, de effectiviteit en democratische kwaliteit van die publieke sector.  

De mensen die we bekronen zijn geen meelopers, het zijn geen mensen die gewoon goed hun werk 

doen.  Daar hebben we overigens veel behoefte aan.  

Maar degelijk en goed is voor deze prijs niet goed genoeg. We zoeken mensen die eruit springen, die 

voorlopers zijn, die op een excellente manier vorm geven aan inspirerend ambtelijk leiderschap.  We 

zoeken mensen met een grote gedrevenheid in hun job; mensen voor wie het algemeen belang geen 

leeg woord is.  We nemen op die manier afstand van het cynisme dat vaak overheerst als het over de 

publieke sector gaat. We willen tonen dat innoveren, risico nemen en ondernemerschap evenzeer 

met de publieke als met de private sector verbonden is.  Of het nu om de aanpak van terrorisme gaat 

of over de klimaatopwarming: zonder publiek ondernemerschap zijn deze complexe problematieken 

niet aan te pakken.  

We beseffen ook goed dat we elk jaar mensen missen in de buik van onze publieke organisaties die 

aan deze eigenschappen voldoen.  Het zal zeker zo zijn dat vele diensthoofden of teamleiders op 

lokaal, provinciaal, Vlaams en federaal niveau ook voor deze prijs in aanmerking kunnen komen. Al 

die stille en onbekende publieke managers verdienen zeker onze lof.  Wij zoeken echter elk jaar 

mensen die door hun uitstraling een groot en zichtbaar maatschappelijk effect realiseren en daarom 

zijn het ook mensen in topposities met een grote zichtbaarheid.  
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Overheidsmanager van het jaar 2015 

Het is ons, dames en heren, in al die jaren nog maar zelden overkomen. We toetsen de mogelijke 

kandidaten voor overheidsmanagers uit onze jaarlijkse shortlist ieder jaar informeel af in een breed 

netwerk van mensen die de kandidaten kennen: directe collega’s en medewerkers; academici en 

middenveldorganisaties; verantwoordelijke politici of hun kabinetsmedewerkers; journalisten,... We 

zoeken in een sfeer van openheid en vertrouwen kritische reflecties over de kandidaturen. We weten 

dus veel meer over mensen in de zaal dan we zeggen of bekendmaken.  Dat moet u tot beleefdheid 

aanmanen straks tijdens de receptie.  

Over de overheidsmanager van het jaar 2015 hebben we werkelijk geen kritisch woord gehoord, zelfs 

na enig aandringen en nog wat extra contacten.   

Onze laureaat studeerde economie aan de KULeuven (1977) en behaalde een doctoraat in de 

economie (KULeuven, 1986). Hij was assistent aan de KULeuven, docent aan VLEKHO (Brussel) en 

medewerker van het Internationaal Monetair Fonds. Hij begon zijn carrrière binnen de EU op het 

directoraat – generaal voor sociale zaken en voor milieu. Hij vervulde verschillende functies in de 

Europese diensten voor milieubeleid en was al in 2002 mede – onderhandelaar op de 

duurzaamheidstop in Johannesburg.  Vanaf 2010 is hij directeur – generaal van het directoraat voor 

de klimaatactie van de EU. Hij is  nog altijd Fellow van de Faculteit Economie aan de KULeuven.  

Onze laureaat was de hoofdonderhandelaar namens de Unie tijdens de VN - klimaattop van Parijs en 

in de vorige internationale klimaatconferenties.  Hij is de hoogst geplaatste Vlaamse ambtenaar bij 

de Europese Unie en de eerste Europese ambtenaar die deze Vlaamse erkenning krijgt. 

Jos Delbeke is overheidsmanager van het jaar 2015 

Jos Delbeke krijgt de prijs omwille van zijn managementkwaliteiten, zijn inhoudelijke deskundigheid 

en omwille van de gedrevenheid en de vaardigheden waarmee hij samenwerkt met 

verantwoordelijke politici binnen de EU en over heel de wereld.  

De DG Climate Acton is weliswaar een kleine dienst binnen de EU maar Jos Delbeke is erin geslaagd  

zeer competente medewerkers rond zich te verzamelen in een performante en zeer taakgedreven 

organisatie. Hij wordt door zijn directe medewerkers zeer gewaardeerd om zijn empathisch maar ook 

gedecideerd leiderschap. No nonsense en resultaatgericht maar tezelfdertijd met veel oog voor een 

goed werkklimaat waarin zijn hooggeschoolde collega’s ambities kunnen nastreven en een 
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groeiperspectief meekrijgen, ook met het oog op zijn eigen opvolging. Duurzaam personeelsbeleid 

dus, noblesse oblige. 

Zowel bij de nationale als internationale academische collega’s die bezig zijn met milieubeleid, als bij 

niet – gouvernementele organisaties die met de klimaatverandering begaan zijn, zoals de grote 

milieukoepels, staat Jos Delbeke hoog aangeschreven omwille van zijn dossierkennis, zijn openheid 

en bereidheid tot publieke dialoog maar ook omwille van zijn strategische vaardigheden.  Wat na Jos 

Delbeke, het is een vraag die we geregeld hoorden.  Niemand is onmisbaar, maar sommigen zijn het 

toch minder dan anderen.  

Het klimaatdossier is een uitermate complexe zaak, met heel veel nationale en internationale 

gevoeligheden. Jos Delbeke beweegt zich in dit milieu als een vis in het water, hij kan zich sterk 

inleven in de politieke logica’s maar ziet ook de contingente factoren en de  opportuniteiten om 

politieke vooruitgang te boeken.  Parijs bood meer  opportuniteiten dan de vorige top in 

Kopenhagen.  Hij was een van de drijvende krachten achter de jarenlange voorbereiding van de top 

van Parijs, met engagementendossiers voor het klimaat per land en per continent en het is 

uiteindelijk mede door die voorbereiding dat Parijs succesvol was.   

Jos Delbeke is een schitterend voorbeeld van een multi – level governance – manager. Hij beweegt 

zich als een jongleur op verschillende niveaus tezelfdertijd: het lokale, het nationale, het Europese en 

het mondiale niveau. Dat vergt een grote openheid voor andere culturen en voor andere stijlen van 

werken. Hij combineert onderzoek en academische netwerken met de beleidsnetwerken. En hij kan 

zich inleven in de politieke ratio’s maar hij kan die politieke ratio’s ook beïnvloeden. Loyaal, handig, 

strategisch maar ook pragmatisch en toch recht op doel af, al moeten daar vaak politieke zijstraten 

voor worden ingeslagen of zelfs hele omwegen voor worden afgelegd.  

Ik weet dat Jos  zich samen met ons zorgen maakt over de Europese Unie. Samen met hem kijken we 

zorgelijk naar het oosten van de Unie, naar Hongarije en Polen, onder andere.  Maar we kijken al 

even bezorgd naar Nederland, naar Engeland en naar ontwikkelingen in Frankrijk. En ook in ons land 

lijkt het discours over de Europese Unie te kantelen.  Vlaanderen in / en Europa, zo klonk het lange 

tijd fier. Kleiner en groter intelligent combineren, daar ging nog een gedrevenheid vanuit, daar zat 

nog een project achter.  Je hoort het de laatste jaren niet veel meer. Het lijkt wel alsof alles nu alleen 

maar kleiner moet worden. Multi level governance dreigt tot unilevel government te verworden.  

De vluchtelingencrisis, onder andere, is in geen tijd een crisis van de Europese Unie geworden. En er 

wordt gevlucht dat het een aard geeft: vluchten in excuses, vluchten voor de verantwoordelijkheid. 

Ook voor de klimaatzaak is dat soort vluchten een constante bedreiging, zelfs  na Parijs.  
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Crisis en Europa: het lijkt nu wel een synoniem. Het is routine om over Europa in crisistermen te 

spreken. Het verziekt het debat. Hoe onaf de constructie ook is, het terugplooien op een defensief 

nationalisme of op een gesloten regionalisme betekent dat we toegeven dat we alle grote complexe 

problematieken van deze tijd en wereld niet willen aanpakken en dat we de internationale krachten 

en dynamieken die deze problemen veroorzaken, nog meer vrij spel geven. Multi level governance is 

niet alleen een beleidsmatige en bestuurskundige noodzaak, het is ook een morele en 

maatschappelijke plicht en daarom geen vrije keuze meer.  

Aan doemdenkerig pessimisme hebben we niets. Aan al te voluntaristische pleidooien over Europa 

overigens evenmin. Maar of het nu om vluchtelingen gaat, om de Euro en de monetaire en bancaire 

problematiek, of over de klimaatproblematiek: op een gedreven maar ook pragmatische manier 

verder bouwen aan Europa is de enig mogelijke weg.  Meer multi level governance dus en niet 

minder.   

Door Jos Delbeke te bekronen geven we ook een signaal aan onze eigen regeringen: investeer in 

nieuwe generaties Delbekes die mee dat Europa kunnen vorm geven, en ondersteun ze beter dan dat 

nu het geval is.    
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Carrièreprijs  

Ieder jaar reikt de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) een carrièreprijs uit aan 

mensen die zich gedurende een groot deel van hun loopbaan hebben ingezet voor het verbeteren 

van de publieke sector.  

Onze twee laureaten vandaag hebben veel gemeen: een bij momenten totale inzet bijvoorbeeld. Jos 

Delbeke vertelde mij in de aanloop naar deze avond hoe intens, intensief en onvoorspelbaar de 

onderhandelingsweken in Parijs waren. Werken aan duurzaamheid gebeurt ook ’s nachts en het 

klimaat kent geen prikklok.  

Onze  carrièreprijs gaat naar een man die ook vaak nachten heeft doorgewerkt en die van tellen wel 

zijn roeping maakte, maar niet als het over zijn eigen inzet ging.  

Onze laureaat studeerde voor burgerlijk ingenieur (UGent, 1973), Master of public administration 

(Solvay, 1986) en behaalde een postgraduaat in real – estate management (KULeuven, 2001). Hij was 

kabinetsmedewerker van verschillende ministers (federaal en Vlaams) en kabinetschef van Vlaams 

minister Demeester (1993 – 1996); vanaf 1993 was hij directeur – generaal en later, tot aan zijn 

pensionering in 2015, secretaris – generaal van het departement financiën en begroting.   

De carrièreprijs 2015 gaat naar Hedwig Vander Borght   

Hedwig heeft in zijn actieve carrière, van 39 jaar, in hoge mate bijgedragen tot het verbeteren van 

het financieel en fiscaal instrumentarium van de (Vlaamse) overheid.  Hij deed dat als kabinetschef  

van voormalig minister van begroting Wivina De Meester en vooral als leidend ambtenaar.    

Hij heeft zich sterk ingezet om de financiële cyclus te verbeteren en vooral als een beleidsinstrument 

te bekijken. Hoe kunnen we die financiële cyclus zodanig inrichten en verbeteren dat we een beter 

zicht krijgen op de prestaties en op de kwaliteit van het met die financiële middelen gevoerde 

beleid?   

Hij voerde nieuwe instrumenten in: de ‘demeester-norm’; technieken voor de financiering van 

publiek – private samenwerking; de recente kilometerheffing,... Hij vernieuwde sterk op het vlak van 

het thesauriebeleid van de Vlaamse overheid.  Op cruciale momenten heeft hij als financieel expert 

achter de schermen het verschil gemaakt: als adviseur achter de schermen tijdens de grote 

bankencrisis, als onderhandelaar met de rating – agentschappen. Hij speelde een cruciale rol in 

belangrijke saneringsoperaties en in de operatie van de overname van leninglasten van Vlaamse 
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gemeenten. In al die complexe en uiterst gevoelige dossiers kon Hedwig Vander Borght ervoor 

zorgen dat geen enkele partij verloor en de gemeenschap erbij won.  

Hedwig heeft ook de wetenschappelijke aandacht voor belastingen als beleidsinstrument sterk 

bevorderd. Belastingen brengen op maar kosten ook geld en hebben altijd neveneffecten, deels 

bedoeld maar vaak ook onbedoeld. Hedwig heeft het wetenschappelijke onderzoek over belastingen 

in Vlaanderen naar een hoger niveau getild.  

De koppigheid, de inzet en de gedrevenheid van Hedwig Vander Borght zijn bijzonder groot. Collega’s 

loven zijn intellectuele kracht en brede interesse, zijn loyauteit ten aanzien van politici. Hedwig kan 

met stille stem toch luid zijn stem laten horen. Gedreven, in alles spaarzaam maar niet op inzet en 

energie. Hedwig heeft zich als een kritische en vaak koppige sparring – partner opgesteld van 

ministers, van collega – ambtenaren, van zijn eigen medewerkers en voor de academici waarmee hij 

op een zeer directe, open maar ook veeleisende manier wilde samenwerken.  Het is door deze 

constructief – kritische houding dat de kwaliteit en de prestaties van de publieke sector kan 

verbeteren.  

Niet alle topambtenaren die op pensioen zijn kunnen op zo’n grote verdienste en impact terugkijken. 

Het is gerechtvaardigd en geenszins overdreven: Hedwig Vander Borght heeft zijn stempel gedrukt 

op de kwaliteit en de instrumenten van het financieel overheidsmanagement in en van Vlaanderen.  

Daarvoor verdient hij grote erkenning. 

 


