
Georges Monard: prijs voor de carrière in de publieke sector 
 
 

Georges Monard, voormalig Vlaams en federaal 

topambtenaar, krijgt van de VVBB (Vlaamse Vereniging 

voor Bestuur en Beleid) de prijs 2012 voor zijn carrière 

in en voor de publieke sector. De prijs wordt jaarlijks 

uitgereikt en Monard volgt onder andere Karel Baeck 

(RVA) en prof.em. Roger Depré (KULeuven) op.  

 

Georges Monard is de ‘public servant’ bij uitstek. Hij 

staat model voor het ambtelijke leiderschap dat de 

publieke sector nog meer nodig heeft: loyaal en kritisch; 

deskundig en meedenkend met de verantwoordelijke 

politici (ongeacht hun politieke kleur); aandacht voor 

zijn medewerkers en tezelfdertijd open voor 

verandering in een snel evoluerende samenleving. Hij is 

een verdediger van het algemeen belang maar met een 

kritische kijk op de vernieuwingen die noodzakelijk zijn 

in de publieke sector. 

 

Drie soorten combinaties maken de carrière van Monard uniek. Hij combineerde 

vooreerst politieke met ambtelijke functies. Hij was lid van het befaamde bestuur van de 

CVP – Jongeren waarvan onder andere ook Miet Smet, Wilfried Martens en Jean – Luc 

Dehaene deel uitmaakten. Hij was gemeenteraadslid, schepen, volksvertegenwoordiger 

en kabinetschef. Later werd hij leidende ambtenaar en hij vervulde deze topfuncties 

zowel op Vlaams als op federaal niveau, een tweede uitzonderlijke combinatie. Hij was 

actief als leidend ambtenaar en als voorzitter van meerdere toonaangevende 

studiecommissies die de agenda van de hervormingen in het onderwijs mee hebben 

bepaald. Het meest bekend is de commissie voor de hervorming van de structuur van 

het secundair onderwijs. Zo combineerde hij het werk op de korte termijn met de 

beleidsvorming op de langere termijn.  

 

Georges Monard (Valmeer, 1942) was 27 jaar gemeenteraadslid waarvan een aantal 

jaren ook schepen in Hasselt. Hij was volksvertegenwoordiger en vanaf 1979 tot 1987 

kabinetschef voor Gaston Geens en Daniël Coens (Onderwijs). Vanaf 1987 was hij 

secretaris – generaal van het Ministerie van Onderwijs en hij werkte voor de Ministers 

van Onderwijs Coens, Van Den Bossche, Baldewijns, Vanderpoorten en later ook als 

opdrachthouder voor de ministers Vandenbroucke en Smet. Hij lag aan de basis van 

belangrijke hervormingen (schaalvergroting in het onderwijs; vernieuwing van het 

beroepsonderwijs; kwaliteitszorg in het onderwijs) en speelde een leidende rol in de 

regionalisering van het onderwijs. Hij is auteur van toonaangevende rapporten, het 

meest recente (2010) over de hervorming van het secundair onderwijs. Hij is nu 

voorzitter van de commissie die de begeleidingsdiensten in de onderwijsnetten 

evalueert. Van 2001 tot 2008 was hij voorzitter van de FOD Personeel en Organisatie in 

de federale overheid waar hij mee vorm gaf aan de Copernicushervorming.  
 


