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PERSBERICHT Marc Morris Loopbaanprijs Vlaamse Vereniging voor Bestuur & Beleid 

Marc Morris (°1953), voormalig secretaris-generaal van het Departement 

Welzijn, Volksgezondheid & Gezin heeft zijn loopbaan bij de Vlaamse 

Overheid voortijdig afgesloten, om volledig tijd te besteden aan zijn lokaal 

mandaat als schepen in Bertem.  Hij is een van de weinige ambtenaren die 

in zijn hele loopbaan het centrale en het lokale niveau voortdurend heeft 

gecombineerd. Het heeft zijn leiderschap sterk beïnvloed. 

Na zijn studies rechten en een postacademische opleiding jeugdsociologie 

(KULeuven en Utrecht), startte Marc Morris zijn loopbaan bij het Ministerie 

Nederlandse Cultuur in 1976, vanaf 1982 onder de naam de Vlaamse 

Gemeenschap. Hij werkte zijn hele loopbaan in de beleidsdomeinen 

Cultuur en Welzijn en was verbonden aan de kabinetten van Rika Steyaert en Hugo Weckx. Marc 

Morris eindigde bij het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 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. Het was 

een boeiende periode waarin veel hervormingen samenkwamen.  

Rechtvaardigheid en werken aan het algemeen belang zit hem in het bloed. De rijken en gezonden 

kunnen voor zichzelf zorgen, zegt hij zelf. “Het zijn de pechvogels die je moet helpen. Omdat je het 

kan.” 

“Public Service Motivation “ wordt in Marc Morris verpersoonlijkt: van in zijn jeugdperiode als 

Chiroleider; zijn betrokkenheid bij het lokaal bestuur als gemeenteraadslid sinds de fusie van 1977, 

later en nu als eerste schepen en niet te vergeten zijn grote inzet als vrijwilliger in tal van lokale 

verenigingen. Persoonlijke betrokkenheid, liefde voor de gemeenschap, gekoppeld aan sterke 

managementkwaliteiten. Of misschien is het omgekeerd:  sterke managementkwaliteiten mede door 

een grote betrokkenheid en emotionele verbondenheid met de publieke zaak.  

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

leiden, maar een betrokken leider die een organisatie mag leiden en die uit die betrokkenheid een 

grote motivatie haalt om weerstanden te 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 zelf de integrale jeugdhulp –het doorbreken van 

de kokers vanuit het cliëntperspectief. Niet evident in een verzuilde sector.  Zijn verdiensten zijn 

echter breder: Marc Morris is een van de leidende ambtenaren die als een van de pioniers de 

Vlaamse overheid mee vorm heeft gegeven. Hij is niet de zakelijke leider die alleen naar de 

resultaten kijkt maar hij staat model voor het warme leiderschap met veel oog voor draagvlak bij en 

betrokkenheid van medewerkers. Het type manager waar nog geen handboekje over is verschenen.  

 

 


