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VVBB-2012: Prijs van de Nederlandstalige 

overheidsmanager; VVBB-prijs voor de loopbaan in de 

publieke sector;  

Uitreiking: Vlaamse Parlement lokettenzaal, donderdag 18 

april 2013 

---------------------------------------------- 

Georges Monard, voormalig Vlaams en federaal 

topambtenaar, krijgt de VVBB (Vlaamse Vereniging voor 

Bestuur en Beleid) prijs 2012 voor zijn ganse loopbaan in 

de publieke sector in dienst van het algemeen belang. Zijn 

voorgangers zijn o.a. Eric Stroobants, Karel Baeck, Roger 

Depré, en vorig jaar Johan Verstraeten van het RKW. 

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

model voor het ambtelijke leiderschap dat de publieke 

sector meer dan ooit 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 
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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 bij Gaston Geens 

en Daniël Coens. Later werd hij leidend 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. 
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Zo combineerde hij het werk op de korte termijn met de 

beleidsvorming op de langere termijn, een derde 

combinatie.  

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 zoals de schaalvergroting in 

het onderwijs, de vernieuwing van het beroepsonderwijs, 

de kwaliteitszorg in het onderwijs, en hij speelde ook een 

leidende rol in de regionalisering van het onderwijs. Hij is 

auteur van toonaangevende rapporten, het meest recente in 

2010, over de hervorming van het secundair onderwijs. 

Hij is voorzitter van de commissie die de 

begeleidingsdiensten in de onderwijsnetten evalueert. Van 

2001 tot 2008 was hij voorzitter van de FOD Personeel en 
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Organisatie in de federale overheid waar hij mee vorm gaf 

aan de Copernicushervorming.  

Om al deze redenen geeft de Vlaamse Vereniging voor 

Bestuur en Beleid haar loopbaanprijs aan George Monard.  
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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, provinciale 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, 

en, zoals vorig jaar, waarbij Stefaan Van Mulders van het 

Agentschap Jongerenwelzijn de prijs kreeg. 

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 
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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: 
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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.  

Dit jaar wordt de prijs toegekend binnen een zeer harde 

sector, die van cultuur. 

Een van de bekendste zinnen die Jean Monnet, en als 

voorzitter van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 

Staal kon hij het weten, een van de bekendste zinnen die 

hij zou hebben uitgesproken, is : ‘Als ik Europa opnieuw 

mocht vormgeven, zou ik beginnen met cultuur!’  

Wanneer we dit koppelen aan de tegenwoordige tijd met 

de  laatste stelling van Commissievoorzitter Barroso die 

recent stelde: “ Er is niets Europeser dan opera”, dan 

weten we dat cultuur wijzer is dan de vele wegwijzers van 

de doemdenkers en doemdoeners, zeker in tijden van 

crisis. 
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De laureaat krijgt dit jaar de Prijs van de Nederlandstalige 

Overheidsmanager van de VVBB omwille van  

-zijn leiderschap om cultuur in de publieke ruimte uit te 

dragen; 

-zijn consequente houding om publieke organisaties en 

instituties hierin een essentiële rol te laten spelen; 

-zijn overtuigende inzet om deze organisaties en instituties 

een verschil te laten maken en om ze daarom zo efficiënt 

en effectief mogelijk te laten zijn; 

-zijn capaciteit om vanuit cultuur een publiek debat te 

voeren dat maatschappelijk relevant is, tot het impact kan 

hebben op beleid; 

-zijn moed om in zeer moeilijke financiële 

omstandigheden, toch intern te motiveren, en extern te 

agenderen; 

-zijn vermogen om zeer overtuigend te communiceren, 

zowel over visie en missie, maar ook over de concrete 

prestaties; en 
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-zijn persoon, die een trekkersrol en voorbeeldfunctie 

heeft, om een atypische productiefunctie uitstekend op te 

nemen en relevant te laten zijn voor de ganse publieke 

sector. 

De productiefunctie van een opera, die hij garandeert, is 

misschien wel even moeilijk als treinen op tijd laten 

rijden. Net zoals locomotieven, vallen zangers uit. 

Onvervangbaarheid koppelen aan flexibiliteit en 

creativiteit is dan de boodschap.  Wanneer Lucrezia 

Borgia als Elena Mosuc ziek valt, is er onmiddellijk een 

nieuwe Lucrezia Borgia als Elisabeth Meister.  Elke 

vergelijking met een minister van Financiën is hier pure 

inbeelding, maar de politiek kan dus nog iets van de opera 

leren. 

Over de economische impact van operahuizen zijn veel 

studies verschenen, maar de laatste, onder zijn leiding als 

voorzitter van Opera Europa, stelt dat zijn Huis een direkt 

multiplicatoreffekt heeft van 1.18 dat oploopt tot 3.45 
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indien men de onrechtstreekse tewerkstelling en het 

bestedingspatroon van de gemiddelde opera-bezoeker 

optelt. Deze prijs is dan ook een steun aan zijn stelling dat 

cultuursubsidies vooral als investeringen moeten worden 

beschouwd.  

Erwin Mortier stelde in Veto: “De kunst van de politiek 

heeft als doel om mensen te laten samenleven. De politiek 

van de kunst dient om ons er op te wijzen dat wij daarin 

nooit volmaaktheid kunnen bereiken.”  Daarom, 

waarschijnlijk, programmeert hij volgend jaar “Les 

Mamelles de Tirésias” van Poulenc en Britten. Vanaf de 

eerste maten zet de theaterdirecteur de toon en zegt: 

“Publiek, wacht maar af, ik breng u een stuk dat onze 

zeden en gewoonten wil veranderen.” 

De laureaat is al twintig jaar actief in de operawereld. Hij 

start als dramaturg-tekstschrijver in de Munt, onder 

leiding van Gerard Mortier. In 1990 vervoegt hij het team 

van de Nederlandse Opera in Amsterdam. Sinds 1 juli 
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2007 is hij de Algemeen Directeur van de Koninklijke 

Muntschouwburg.  

De Brusselse Muntschouwburg is verkozen tot "Europees 

Operahuis van het Jaar” en 'Beste Productie' , een dubbele 

bekroning die nooit eerder voorkwam. Op kwaliteit is dus 

nooit ingeboet, maar de crisis kan hier roet in het eten 

gooien. 

Dames en Heren, in het programmaboek van Lucrezia 

Borgia wordt Margareth Thatcher geciteerd die zou 

hebben gezegd: “ Machtig zijn, is zoals een dame zijn. Als 

je de mensen moet vertellen dat je ’t bent, ben je ’t niet.”  

Dames en heren, zelf zal hij het niet moeten zeggen, maar 

zeggen wij het: 

De overheidsheidsmanager van het jaar is Peter de 

Caluwe. 

Beide prijzen zijn traditioneel het werk van een jonge 
kunstenaar. Dit jaar heeft Lief Brijs, die elk jaar een 
overwogen keuze maakt voor onze prijzen, gekozen voor 
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Warre Mulder. Mulder is 29 jaar en maakt installaties, 
video’s, sculpturen en tekeningen. George Monard en 
Peter de Caluwe krijgen één van zijn ‘groeitekeningen’, nr 
6 en nr.7. Hierover zegt Warre Mulder zelf:  

Een groeikamer is een reservoir aan mogelijkheden die ik 
met een open blik wil bekijken. In de groeikamer wordt 
een wereld getoond die enkel via het bekijken van het 
werk zichtbaar is. Onbekend wordt bekend.  Lijnen, 
vlekken en vegen beschrijven een ruimte waarin 
onbekende objecten naar voren treden en andere weer 
worden weg geschilderd. De groeikamer is op deze 
manier steeds in een staat van zowel afbraak als van 
ontwikkeling.  
 

Mag ik vragen aan George Monard en Peter de Caluwe 

om hun prijs in ontvangst te nemen. 

 


