
VVBB 2009-PRIJZEN: 
 

PRIJS VAN DE OVERHEIDSMANAGER 2009 
 

PRIJS VOOR DE VERDIENSTELIJKE LOOPBAAN EN DE BIJDRAGE AAN HET 
OVERHEIDSMANAGEMENT 

 
 
PERSMEDEDELING :  
UITREIKING PRIJS OVERHEIDSMANAGER OP DONDERDAG 28 Januari 2010 
 
Prijs van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid voor de Overheidsmanager 
2009: FONS LEROY, Gedelegeerd Bestuurder VDAB. 
 
Reeds sedert 1997 kent de VVBB deze prijs toe.  
 
De winnaars van de afgelopen vijf jaren waren Piet Vanthemsche (Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen in 2004), Frank Robben (Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid in 2005), Ingrid Lieten (De Lijn in 2006), Frank Van Massenhove (FOD Sociale 
Zekerheid in 2007), en Rudi Haeck en Staf Mariën (respectievelijk stad en OCMW Genk in 
2008). 
 
De prijs wenst deze ambtenaar te lauweren die : 
-zijn organisatie op een uitmuntende manier leidt; 
-innovatief is en uitstekende prestaties realiseert; 
-een ambassadeur is voor de zaak van het overheidsmanagement; 
-door zijn of haar leiderschap inspirerend werkt voor anderen; 
-de prijs verder als hefboom zal gebruiken in de toekomst. 
 
De jury heeft unaniem beslist de prijs dit jaar toe te kennen aan Fons Leroy, gedelegeerd-
bestuurder van de VDAB.  
 
Fons Leroy studeerde rechten en criminologie, en daarna bestuurskunde en 
overheidsmanagement. Hij begon zijn carrière als adjunct-adviseur bij de RVA. Na het beleid 
rond werk mee vorm te hebben gegeven wordt hij in 2005 verantwoordelijk voor de Vlaamse 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.  
 
In 1998 kreeg de toenmalige verantwoordelijke van de VDAB, Yvan Bostyn, reeds de prijs. 
Twaalf jaar later ziet de VDAB er totaal anders uit en heeft bewezen dat 
overheidsorganisaties zich kunnen heruitvinden. De externe evoluties op het vlak van  
Europese en andere financiering, de verschuiving van bevoegdheden tussen overheden, de 
vermarkting van de arbeidsmarkt, de samenwerking met andere bestuurslagen, de samenhang 
van werk en onderwijs, de nieuwe doelgroepen, maar ook de interne evoluties van 
informatisering, Beter Bestuurlijk Beleid met de agentschapstructuur, en interne audit heeft de 
VDAB aangegrepen als een opportuniteit en een hefboom om de organisatie en zijn 
medewerkers naar hoge prestaties te tillen.  
 
De VDAB heeft met Fons Leroy ook nieuwe interacties met het veld van werk en opleiding 
gekozen. Met het Certificaat voor outplacementbureaus gaat men niet alleen partnerschappen 
aan maar richt men zich ook op de andere actoren in het veld van werk en opleiding. Met 



‘mail of maat’ en ‘mijn vdab’ gaat men echt meer op zoek naar maatwerk voor 
werkzoekenden in plaats van standaardoplossingen voor algemene problemen. 
Carrièrebegeleiding is ook een nieuwe visie op de dynamische interactie van werken, nieuw 
werk zoeken, en verdere ontwikkeling van competenties. Het partnerschap met de private 
sector is zelfs zo goed dat bedrijven in de sector worden uitgenodigd om te adverteren 
waardoor win-wins worden geschapen tussen de overheid en de private sector. 
 
In de coulissen van de VDAB wordt op een innovatieve manier een koppeling gemaakt van 
het beleid, de financiën, en de beheersovereenkomst. Dit is een agentschap dat niet alleen doet 
wat wettelijk verplicht is maar doet wat moet gedaan worden.   
 
Om het met de woorden van Fons Leroy te zeggen, op een MOVI-studiedag vorig jaar, 
“Leiden is tegelijk spurten en marathonlopen”. Hierbij benadrukt hij het belang van een 
permanent evenwicht bij het ‘runnen’ van een organisatie.  
 
Het maatschappelijk belang van de VDAB zal in de komende maanden en jaren, gezien de 
heftigheid van de huidige crisis, alleen maar toenemen. De wijze waarop er op een pro-actieve 
manier verantwoordelijkheid wordt genomen getuigt van creativiteit en innovatie. Becijferde 
resultaten drijven de organisatie: 82.304 jobs, 4.313 opleidingen, en 221.762 cv’s zegt de 
website van begin deze week.  
 
Fons Leroy communiceert ook. Hij doceert, schrijft boeken over tewerkstelling, spreekt en 
draagt de boodschap uit van wat de VDAB doet, en daarmee van wat een overheid doet aan 
goed bestuur en beleid. Daarom is hij een perfecte ambassadeur van het 
overheidsmanagement. 
 
Om al deze redenen is Fons Leroy de volgende overheidsmanager jaar 2009. 
 
2009- VVBB-Prijs voor de Verdienstelijke Loopbaan en de Bijdrage aan het 
Overheidsmanagement: KAREL BAECK, RVA, en  ERIC STROOBANTS, VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 
 
 Dit jaar heeft de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid een nieuwe prijs in 
gesteld: De VVBB-2009 Prijs voor de Verdienstelijke Loopbaan en de Bijdrage aan het 
Overheidsmanagement”. 
 
Wat is de bedoeling van deze prijs?  
Alles staat of valt met de mensen in een organisatie. Structuren en middelen kunnen zaken 
bemoeilijken, maar met goede en sterke mensen in organisaties, ook binnen de overheid, kan 
men heel ver geraken. 
Uit onderzoek blijkt dat de uitstroom door pensionering voor de publieke sector zeer groot is. 
In de komende vijftien jaar stroomt, afhankelijk van de bestuurslaag, tot bijna de helft van de 
ambtenaren uit. 
Het zal essentieel zijn voor een overheid om competente en gemotiveerde mannen en 
vrouwen te motiveren om voor de overheid te werken. Uit ander onderzoek weten we dat de 
motivatie om voor de publieke sector te werken specifiek is. Algemeen belang en politieke 
interesse, een verschil willen maken zijn enkele variabelen. 
Ook de retentie-graad, de capaciteit voor een overheid om haar goede mensen te behouden, is 
niet evident. In de komende jaren zal de concurrentie op de arbeidsmarkt voor competenties 
en sterke capaciteit fors toenemen.   



Er bestaan verschillende modellen, van mensen die hun ganse leven in één organisatie hebben 
doorgebracht, en anderen die alle kamers van het complexe overheidshuis hebben gezien, en 
zelfs meer.  
 
Daarom wil de VVBB een tribuut brengen aan al deze mensen die hun professioneel leven 
gewijd hebben aan de overheid, aan het algemeen belang, pro bono publico.  
 
Daarom hebben we deze nieuwe prijs ingesteld:  
om de duurzame toewijding, en de aanhoudende inzet,  
om het verschil dat ze hebben gemaakt door de wijze waarop ze hun beroepsleven hebben 
ingevuld,  
om het niet aflatend geloof dat die overheid beter kan,  
om de kracht om zich niet te laten ontmoedigen,  
voor het geduld om op het juiste moment stappen vooruit te zetten en hiervoor klaar te staan, 
om de verantwoordelijkheden die ze hebben genomen, dikwijls in moeilijke omstandigheden 
en met weinig steun, en  
voor de creativiteit die ze aan de dag legden om politieke wensen te voldoen. 
 
Dit jaar wordt deze prijs toegekend aan twee uitzonderlijke personen, twee reuzen uit de 
publieke sector: Karel Baeck en Eric Stroobants. 
 
De lengte van het cv van Karel Baeck is omgekeerd evenredig met zijn ambtelijk soortelijk 
gewicht. Karel Baeck werkt sedert 1970 voor de RVA. Hij heeft alle RVA-waters, lokaal en 
centraal, doorzwommen. Hij diende als kabinetsmedewerker onder minister Dehaene om het 
sociaal beleid mee te helpen ontwikkelen. In 2001 ontving hij de VVBB-Prijs voor de 
Overheidsmanager van het jaar. Karel Baeck is psycholoog van opleiding. 
 
Eric Stroobants is ingenieur, burgerlijk bouwkundig ingenieur. Stroobants werkt sedert 1966 
voor de overheid, eerst voor het klassieke ministerie van Openbare Werken, en daarna voor de 
Vlaamse administratie vanaf het begin tot vorig jaar. Hij heeft deze Vlaamse administratie 
mee helpen vormgeven vanuit verschillende posities. Door zijn combinatie van detailkennis 
en helikoptervisie heeft hij als ambtenaar reorganisaties en algemeen regeringsbeleid mee 
kunnen vorm geven.  
 
Om al de voorvermelde redenen kent de VVBB de 2009-Prijs voor de Verdienstelijke 
Loopbaan en Bijdrage aan het Overheidsmanagement” toe aan Karel Baeck en Eric 
Stroobants.  
 
Meer informatie over het programma van de uitreiking, de prijs, en de VVBB: 
www.vvbb.be 
 
 
 
 


