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Substantial consolidation required to 
stabilise or reduce debt by 2030

Source: OECD Restoring Public Finances Update 2012



Expenditure and revenue-based fiscal 
consolidation as % of GDP (2009-15)

Source: OECD Restoring Public Finances Update 2012



Operational measures in Belgium are a 
relatively small part of overall reductions 

Expenditure reduction in Belgium

Operational Measures in Belgium

Source: OECD Restoring Public Finances Update 2012

*Globally targeted central government’s cost cuts
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Out of Office: Belgium
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400 office buildings
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De overheid na de crisis: minder en beter?

Actua  In de pers  Ambtenarenzaken - efficiënte overheid  

31/01/2014

We zijn hier bijeen om hulde te brengen aan en aandacht te vestigen op uitmuntend
leiderschap en management in de publieke sector, in de openbare diensten.
Het hoeft geen betoog dat leiderschap en management in de openbare dienstverlening
de afgelopen jaren danig op de proef zijn gesteld door de bijzonder moeilijke sociale,
economische en budgettaire context die samen gaat met de zware crisis. Een crisis die
nu al zes jaar aanhoudt.

Reeds decennialang wordt ook in ons land door overheidsmanagers, hoe hun precieze
functie ook moge genoemd zijn, gewerkt aan de permanente aanpassing en verbetering
van de openbare en collectieve dienstverlening. Ook de overheidsdiensten hebben de
afgelopen decennia aan een versneld tempo grondige veranderingen doorgemaakt.
Veranderingen om adequaat in te spelen op de noden en vragen van een in toenemende
mate sterk gediversifieerde bevolking.

Er zijn daarbij in alle richtingen en vormen nieuwe wegen bewandeld en experimenten
uitgewerkt. Telkens met als doel de maatschappelijke, toegevoegde waarde te vergroten.
Er zijn in het zogenaamde New Public Management marktgerichte experimenten opgezet,
er zijn allerhande nieuwe samenwerkingen aangegaan binnen en buiten de traditionele
openbare sector, de openbare diensten van hoog tot laag hebben zich aangepast aan
de mogelijkheden van de nieuwe ICT, enz...

Dit alles is gebeurd tegen de achtergrond van een stijgend complexe samenleving, een
almaar mondiger burger, maar de laatste jaren en in ons land eigenlijk al meer dan dertig
jaar lang binnen een zeer moeilijke budgettaire context.

Vrijwel alle ontwikkelde economieën zijn op vandaag genoodzaakt vaak zeer zware
saneringen door te voeren in hun financiële huishouding. (slide) Het gezamenlijke,
gelijktijdige van dergelijke terugschroef-operatie van de publieke uitgaven is sinds vele
decennia niet meer voorgekomen.
In procenten van het BBP verschilt de noodzakelijk te leveren inspanning overigens wel
sterk van land tot land.

Afgaande op de ramingen moet er in de OESO-zone een consolidatie gebeuren van bijna
4 pct BBP om de schuld te stabiliseren op een aanvaardbaar niveau en een stuk meer
nog om een schuldgraad van maximaal zestig BBP-punten te bereiken tegen 2030.
Als we de vergelijking maken, dan merken we dat België wat dat betreft voor een iets
makkelijker opdracht staat dan de andere OESO-lidstaten. Althans in BBP-punten een
iets minder zware inspanning moet leveren dan het gemiddelde. Wat niet belet dat de
oefening nog heel lastig zal zijn. De schuldstabilisatie is binnen bereik, terugschroeven
naar 60 pct BBP is een heel stuk lastiger nog.

Om de begrotingsdoelstellingen te halen hebben de overheden, uitzonderlijke, eenmalige
en boekhoudkundige maatregelen en effecten buiten beschouwing gelaten, uiteraard
twee fundamentele opties: de inkomsten verhogen waar dan vooral extra belastingen
moeten voor zorgen of de uitgaven verminderen.
Gebaseerd op een rondvraag bij de Ministeries van Financiën en Begroting van onze
lidstaten, daterende van 2012 komen we voor de periode 2009-2015 tot de
verhoudingen aangegeven op deze staafdiagrammen.

In de editie 2012 van onze Restoring Public Finances hebben we een vergelijking
gemaakt van de mix, de onderlinge verhouding tussen uitgavenbeperkingen en
belastingverhogingen in elk van onze lidstaten.
Voor de meerderheid van de lidstaten geldt dat het grootste deel van de
begrotingsinspanning wordt geleverd middels uitgavenbeperkingen. In België is er een
vrij gelijke, evenwichtige spreiding of verhouding tussen uitgavenbeperkingen en
inkomstenverhogingen.
Als we dan kijken naar het scenario van de uitgavenbeperkingen voor de
geconsolideerde begrotingen van de verschillende overheden in ons land, merken we op
de slide in de linkerbovenhoek dat de zgn programma-maatregelen, beperkingen in de
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de slide in de linkerbovenhoek dat de zgn programma-maatregelen, beperkingen in de
uitkeringen en dienstverlening het grootste deel van de uitgavenbeperkingen
vertegenwoordigen, terwijl de operationele uitgavenbeperkingen, de beperking in de
operationele uitgaven (vermindering van het aantal functies, loonsbeperkingen en
vermindering van de uitgaven voor ICT of uitrusting, huisvesting en administratieve
uitgaven) ongeveer 20 pct uitmaken van de globale inspanningen, zoals aangegeven in
de grafiek onderaan.
Uiteraard stellen dat relatief kleiner deel besparingen in de personeels- en
werkingsuitgaven tegenover andere uitgavencategorieën, de openbare diensten toch
voor heel grote uitdagingen, waarbij er betere dienstverlening wordt verwacht met minder
middelen. Beter doen met minder dus.

Dit beeld van de Belgische situatie is vrij consistent met wat gangbaar is in de meeste
andere OESO-lidstaten, waar ook telkens de programma-uitgaven verhoudingsgewijs het
meest zijn teruggeschroefd.
Toch heeft de crisis de tewerkstelling in de openbare sector meer centraal in de publieke
en politieke discussie gebracht. Dit gaat dan meestal over het aantal ambtenaren, hun
verloning, statutaire situatie en dergelijke meer.

Wat er ook van zij, ons onderzoek laat merken dat overheden ervan uitgaan -globaal
genomen- dat het grootste deel van de inspanningen in de publieke sector thans beslist
zijn. Loonsbeperkingen en vermindering van het aantal ambtenaren lijkt in de discussie
en het beleidswerk gemiddeld genomen minder centraal in de aandacht te staan, hoewel
de vermindering van de tewerkstelling in de openbare sector nog in heel wat landen in de
feiten volop doorgaat.

De afgelopen periode heeft in elk geval aangetoond dat regeringen niet voorbereid
waren om het hoofd te bieden aan een zo snel om zich heen grijpende crisis. Er was te
weinig analyse en inzicht en anderzijds is gebleken dat er een stuk lenigheid en flexibiliteit
tekort was in de organisatie van het bestuur en de dienstverlening en in de aanwending
van middelen.
Het beleidsantwoord op de zware crisis is slechts met vertraging tot stand gekomen, vaak
in het begin met ad hoc-maatregelen en zonder voldoende perspectief en richting
(narratieve).

In alle landen die hebben moeten beslissen tot vermindering van personeelseffectieven
en terugschroeven van middelen, is het nu zaak hoe met de overblijvende middelen toch
een betere dienstverlening tot stand te brengen in een beleidslandschap dat thans
volledig veranderd is.

Organisaties, administraties van de publieke sector zijn over heel de wereld intens op
zoek naar nieuwe wegen om met minder middelen even goed of beter te doen.
Overigens was er natuurlijk ook al voor de crisis een sterke vernieuwing van de diensten
aan de gang.
Het lijkt er echter op dat de positieve impact, de toegevoegde waarde van de
vernieuwingen van pakweg de laatste 15 jaar - vooral de outsourcing en informatisering -
wellicht de limiet heeft bereikt en dat er dus nieuwe wegen van vernieuwing moeten
worden gezocht.

Die noodzaak aan een nieuwe generatie aan efficiëntieverhogende en optimaliserende
innovaties in de publieke sector stelt zich in een zeer moeilijke context. De
begrotingscrisis op zich is een moeilijkheid. Ook de wijze waarop de begrotingssanering is

moeten aangepakt worden heeft ons niet vooruitgeholpen.
De besparingen die zijn beslist zijn vaak niet heel specifiek en doelgericht en er is
bijvoorbeeld te weinig de kans gegrepen om domeinoverschrijdende samenwerking aan
te moedigen.
Heel vaak worden in onze lidstaten doorlichtingen uitgevoerd van uitgavenstromen om
efficiëntiewinsten te identificeren en om prioriteiten te stellen waarop dan de
allocatiebeslissingen zich kunnen baseren.
Welnu, al te vaak zijn uitgavenbeperkingen lineair, als hair-cut moeten beslist worden. En
deze manier van aanpakken versterkt de opsplitsingen in het openbaar bestuur en
verminderen de openheid en bereidheid om innovatief samen te weren, zowel intern
binnen de globale overheid als met niet-overheidsdiensten.

De OESO is begonnen aan het lanceren van een observatorium voor de innovatie in de
publieke sector. Het centrale deel van dit nieuwe initiatief is een online platform, een
online overzicht van concrete innovatieve maatregelen en projecten in de publieke sector
in heel de wereld.
Onze specialisten hebben op vandaag al iets meer dan 100 goede, doeltreffende
innovatieve projecten, maatregelen, beslissingen geselecteerd uit 23 landen,
voorbeelden die op de Betaversie van onze website zijn opgenomen. De bedoeling is dat
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voorbeelden die op de Betaversie van onze website zijn opgenomen. De bedoeling is dat
dit aantal nog sterk aangroeit.

De slide toont u de drie voornaamste pijlers in ons werk inzake innovatie in de publieke
sector.
Door innovaties bijeen te brengen en de initiatiefnemers virtueel net elkaar in contact te
brengen, kunnen we netwerken van publieke sector-innovatie ondersteunen. De OPSI-
website, het OPSI-platform moeten daar op een geheel praktische wijze toe bijdragen.
Ons Observatorium heeft in elk geval de bedoeling om regeringen en
overheidsmanagers te steunen in het zoeken naar nieuwe manieren om hun werk te
organiseren, de activiteiten anders te stroomlijnen, meer kwaliteit te brengen in de
dienstverlening, beter aangepast en efficiënter.
De website gaat online voor het publiek later dit jaar.

Dames en Heren,
Hoewel deze verzamelwebsite van best practices inzake innovatie in de openbare sector
totaal nieuw is, mag toch wel onderstreept worden dat -tegengesteld aan het beeld dat
vaak van de openbare diensten wordt opgehangen- overheidsdiensten en
overheidsmanagers heel vaak innoverend werken.
We hebben daar talloze voorbeelden van, wereldwijd.
En ook België doet het wat dat betreft niet eens slecht.
In de aanloopversie van ons Observatorium-platform zijn er zes Belgische cases
opgenomen. Het e-procurement, de vernieuwende aanpak voor dynamische werkplekken
voor ambtenaren, een innovatieve coachingmethode onder meer.

Echter, hoewel er heel wat innovatief wordt gewerkt, toont ons onderzoek aan dat
innovatie in de feiten bij de overheid te sporadisch, niet-systematisch genoeg wordt
opgezet. Dit terwijl een meer systematische benadering uiteraard veel meer resultaat zou
bieden en ook meer nuttig inzicht zou geven in de motieven en hinderpalen en hoe
succesvolle innovatie structureel deel kan gaan uitmaken van de werking van
overheidsdiensten.

Basisvoorwaarde voor dergelijk systematisch en structureel innovatief werken bij en in de
overheid lijkt in elk geval het wegwerken van de traditionele opsplitsing en zogenaamde
silo-benadering in onze organisatie.
Karakteristiek aan de grote problemen van deze tijd en de ermee gepaard gaande
taakstelling is dat ze zeer complex en multisectorieel zijn. Het klimaatprobleem, de
tanende concurrentiekracht, de moeizame integratie van migranten, de veroudering van
de bevolking, de systemische externe schokken,... Allen hebben ze gemeenschappelijke
kenmerken :
- ze vallen niet binnen een enkele minsteriele bevoegdheid
- ze trekken zich niets aan van bestuurslagen en grondgebieden
- ze noodzaken een gezamenlijke inzet van zowel overheid als private sector

En uit onderzoek blijkt dat nog al te vaak in sterke tegenstrijd daarmee de reactie van de
overheid gestructureerd is in opgesplitste sectoren. Deze silobenadering leidt tot
overlapping en verspilling en vooral gemiste kansen op vernieuwende bestuurlijke
organisatie en beleidsopmaak en meer kansen op synergiëen in de beleidsuitvoering.

En nochtans zijn er minder dan ooit redenen voor de silobenadering. De huidige ICT-
tools maken gezamenlijk, gecoördineerd optreden beter mogelijk, zowel binnen de
overheid als in de samenwerking tussen overheid en private operatoren. En we beleven
een tijdperk waarin problemen van asymmetrische informatie vlot kunnen opgelost
worden.

Toch blijkt dit in de praktijk niet altijd makkelijk. De cultuur van de silobenadering is sterk,
de incentives om samen te werken zijn te zwak zowel op het niveau van de individuele
ambtenaar als op het niveau van administraties in hun geheel. De regelgeving rond de
aanwending van financiële middelen laat vaak te weinig flexibiliteit toe.

Eén manier om dit probleem aan te pakken is het toenemend betrekken van externen in
het uittekenen van oplossingen voor complexe problemen, nieuwe opdrachten of te
bereiken efficiëntiewinsten. Het voordeel van die externen, weze het nu bijvoorbeeld
academici of experten uit de private sector, is dat zij geconcentreerd zijn op het probleem
in al zijn dimensies en niet gebonden, gehinderd door de interne opsplitsingen binnen de
overheid. Zij kunnen helpen die traditionele opsplitsingen te overstijgen, te verlaten.
Dergelijke open beleidsontwikkeling is ook een methodiek die de ambtenaren, de
overheidsmanagers aanzet om verder te kijken dan de traditionele methodes om
problemen aan te pakken, door hiërarchieën en opsplitsingen te doorbreken om gewoon
de beste oplossing na te streven, los van de discussie over de herkomst en bestemming
ervan, of de inbedding ervan in een bestaande dienst.
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ervan, of de inbedding ervan in een bestaande dienst.
Deze benadering leidt spontaan en automatisch naar het zoeken van samenwerking ook
in de implementatie van creatieve, innoverende oplossingen.

In België heeft deze aanpak al geleid tot innoverende oplossingen. 
Ik heb het dan bijvoorbeeld over het "Out of Office" - initiatief met interfederale
satellietkantoren ver buiten Brussel.
De voordelen daarvan zijn uiteraard legio.
(....)

De Zuid-Koreaanse vertegenwoordigers die op de OESO aanwezig waren bij de
voorstelling van het project waren zo enthousiast dat ze het idee meenamen, een
delegatie naar Brussel stuurden.
Vorig jaar hebben ze in de omgeving van Seoel al twee dergelijke werkplekken opgezet
en er zijn er 48 bijkomende gepland.

Dit "out of office"-project is een mooi voorbeeld van innovatief denken doorheen heel de
organisatie, van wereldwijde kruisbestuiving, van het ritme ook waaraan innovatie kan
ingang vinden.

Een ander voorbeeld is dat van Canada waar het Departement Buitenlandse Zaken,
Handel en Ontwikkeling geëxperimenteerd heeft met een model van Open
Beleidsontwikkeling dat steunt op sociale netwerken en ICT om binnen en buiten het
departement de ideeën en de expertise beter te mobiliseren en op die manier het beleid
beter, sneller en goedkoper te ontwikkelen.
Intussen zijn ook enkele andere landen die weg aan het verkennen.

Benaderingen zoals deze kunnen op een zeer kostenefficiënte manier innoverend
beleidsdenken stimuleren. Het verspreiden ervan via eigentijdse kanalen kan de aversie
voor vernieuwing en risico helpen verminderen. Deze wijze van beleidsontwikkeling heeft
ook tot doel het belang te onderstrepen van het experimenteren op zich, legt de nadruk
op het leerproces eerder dan op het falen.

Tot besluit wil ik nog even kort samenvatten hoe de OESO aankijkt tegen innovatie in

tijden van verhoogde budgettaire schaarste.

Belangrijk en heel gepast voor de aanleiding van deze bijeenkomst :

Innoveren om beter te doen met evenveel of minder hangt in eerste instantie af van
leiderschap.
Leiderschap zowel op het niveau van de individuele ambtenaar of overheidsmanager als
inzake de bestuurlijke praktijk en onderliggende afspraken die de innovatie moeten
ondersteunen. Het is duidelijk gebleken uit ons onderzoek en dat van anderen dat
regeringen en administraties hinderpalen te overwinnen hebben om te innoveren.
Uit onze analyse van de innovatiepraktijk in het openbaar bestuur in onze 34 lidstaten
hebben we zes meest belangrijke factoren kunnen afzonderen, als een soort
basisvoorwaarden voor het welslagen van innovatie :

1.     De innovatie moet gedragen zijn door de top, zowel de politieke als de ambtelijke top
van de organisatie. Dit is absoluut noodzakelijk om de inertie en de weerstand tegen
vernieuwing en verandering te overwinnen. Naast het gedragen zijn door de top, is het
ook van belang medewerkers die succesvol zijn in deze als rolmodel te laten fungeren
met steun van de leiding doorheen heel de organisatie.

2.    Innovatie moet integrerend deel uitmaken van het normale, dagelijkse werk. De
structuur en cultuur van de organisatie moeten het innovatief en creatief denken van en
door alle medewerkers en altijd sterk stimuleren. Structuur, cultuur, maar ook de
jobdiscriptie, de omschreven taakinhoud, het performantiemanagement, de evaluatie
moeten innovatieve houdingen en activiteiten aanmoedigen. Heel korte lijnen tussen
frontmensen en top en back-office moeten verhelpen aan het fenomeen waarbij tot op
vandaag nog te weinig gebruik wordt gemaakt van ervaring en oplossingsgerichtheid van
eerstelijnsmedewerkers. Bottom up.

3.     Proberen is even belangrijk dan altijd slagen. Zoals Lao Tse zei : "De mislukking is
het fundament van het succes."
Vertrouwenwekkende maatregelen.

4.     Flexibele budgettering.
Een meer flexibele budgettering moet toelaten meer ritme te brengen in de innovatie en
ook om opbrengsten van innovatie in het project zelf deels terug te investeren bvb
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5.     Op ruime schaal de gebruikers mee laten co-produceren / co-innoveren. Verder
gaan dan tevredenheidsonderzoeken. Versterkt de efficiëntie en de value for money...

6.     Externe expertise en netwerken mobiliseren.

Voor dit alles is er een gemeenschappelijke ingrediënt nodig : sterk leiderschap om een
cultuurverandering te weeg te brengen.
Leiders, bijvoorbeeld ook leidende ambtenaren moeten innovatief denken zien en
beleven als onderdeel van hun dagdagelijks werk. Daarom moeten ze nieuwe
vaardigheden ontwikkelen gericht op experimenteren, testen, evalueren, inbouwen van
falen in een organisatie en het omgaan ermee, samenwerken met externen en andere
diensten aanmoedigen, expertise mobiliseren via netwerken, gebruikers betrekken,
risico's nemen...

Dit stelt de overheidsmanagers voor een aantal uitdagende vragen :

1.     Beschikken zij over de juiste mensen, met de juiste vaardigheden op de juiste
posities om de diensten te verzekeren die vandaag en morgen gevraagd worden door de
burgers?
Hebben zij voldoende precies inzicht in de ontbrekende vaardigheden, human resources
om de vragen van de burgers te beantwoorden en zijn er voldoende en efficiënte
middelen voorhanden om ze in de organisatie op te bouwen?
Nu de besparingen op koers zijn, komt het erop aan bij voorrang te investeren in de
overblijvende mensen. Niet om er opnieuw aan te werven, maar om hun vaardigheden en

bekwaamheden te vergroten.

2.     Is er voldoende adequaat leiderschap in de organisatie om deze te leiden en te
sturen in goede en kwade tijden. Leiderschap met zowel de technische vaardigheden om
een complexe organisatie te leiden als de zachtere, menselijke vaardigheden om
medewerkers te motiveren en het moreel op peil te houden? Is er institutionele capaciteit
om de managers te ondersteunen?
Zijn de systemen voorhanden om de juiste verwachtingen en doelstellingen te formuleren
en om de performantie te meten?

3.     Hebben de overheidsmanagers een duidelijke toekomstvisie en een realistische,
goed uitgewerkte methode om die visie waar te maken? Worden zij voldoende gesteund
om de noodzakelijke veranderingen door te voeren om de mogelijkheden, de flexibiliteit
en de weerstand van de openbare sector te versterken? Hebben zij de vaardigheden en
de institutionele capaciteit om te vernieuwen?

Nu de OESO-lidstaten langzaam uit het crisisdal komen, moeten wij vermijden om terug te
keren naar een rustig business as usual maar de nieuwe toestand na inperking en
sanering aangrijpen om de overheidsdiensten meer wendbaar te maken, meer
weerbaarheid te geven en ze dus sterker te maken.

Laat ons daaraan samen werken,

Ik dank u.
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