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BEHEERSEN 
= GROEIEN

Voor u ligt een nieuwe editie van het
jaarrapport ‘organisatiebeheersing’. In dit
rapport blikken we samen met u terug op een
intensief maar boeiend jaar waarin we als
organisatie beter en sterker geworden zijn.
We vertellen u meer over de voornaamste
projecten en acties van het afgelopen jaar, en
u ontdekt hetgeen op de planning staat in
2022-2023. 

Veel leesplezier!



Organisatiebeheersing moet er kortweg
voor zorgen dat we stappen ondernemen
om onze organisatie zo goed mogelijk te
“beheersen” of onder controle te hebben.
Zo weten we hoe we kunnen groeien als
organisatie. Hoe we dat in Wervik
aanpakken, kan u nalezen in het kader
organisatiebeheersing. We vatten het
hieronder graag even voor u samen. 

In organisatiebeheersing begint alles bij
een zelfevaluatie, waarbij we inzicht
krijgen in de sterktes, verbeterpunten en
mogelijke risico’s van de organisatie. De
interne organisatie duurzaam ontwikkelen
is immers maar mogelijk wanneer er ook
een klare kijk is op de actuele stand van
zaken. Eén keer per legislatuur staan we
even stil bij onze werking. Dit doen we via
een medewerkersbevraging op basis van
verschillende thema’s. 

Nadien wordt per thema een team (=
themateam) samengesteld. Dit team gaat
aan de slag met de resultaten. Ze denken
na over mogelijke verbeterprojecten en
acties die we de komende jaren kunnen
uitvoeren. 

Algemeen Directeur (Philippe Verraes)
Coördinator interne ondersteuning en
digitalisering (Bart Vanneste)
Deskundige strategische
beleidsondersteuning (Lien Debrouwer)

Zo zorgen we ervoor dat onze organisatie
zichzelf continu verbetert en we verder
blijven groeien. 

Het geheel wordt opgevolgd door het
‘kernteam organisatiebeheersing’ en door
het managementteam. Het kernteam
bestaat uit de volgende personen:

We rapporteren jaarlijks naar de
gemeenteraad via dit rapport. 
 

O R G A N I S A T I E B E H E E R S I N G
Wervik is, zoals ieder Vlaams lokaal bestuur, verplicht om een systeem voor

organisatiebeheersing te hebben. Maar wat is dat nu alweer precies,

organisatiebeheersing? En waarom is dat belangrijk? 



DE THEMA'S  EN
THEMATEAMS

De thema’s die we hebben gebruikt voor
de zelfevaluatie en rond dewelke we de
themateams hebben opgebouwd, zijn de
volgende: 

1. Doelstellingen-, proces– en
risicomanagement 
2. Belanghebbendenmanagement 
3. Monitoring
4. Projectbeheer
5. Financieel management 
6. Organisatiestructuur, personeelsbeleid
en organisatiecultuur
7. Informatie en communicatie 
8. Facilitaire middelen, opdrachten en 
contracten 
9. Informatie- en
communicatietechnologie 
 

Om eenvoudig het overzicht te

houden over alle elementen van

organisatiebeheersing (de

zelfevaluatie, het opvolgen en

uitvoeren van projecten …), gebruiken

we het model van Audit Vlaanderen.

Zij stellen 10 thema’s voorop waar een

goed beheerste organisatie aandacht

aan moet schenken. 

We hebben het model en de thema’s

hier en daar wat bijgestuurd: 10

thema’s werden herleid naar 9. Zo is

het volledig op maat van onze

organisatie.
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8940SPREEKT.BE
De stad Wervik wil haar inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het beleid of bij
specifieke projecten. In een visienota, opgemaakt door de vrijetijdsdiensten, legden
we de krijtlijnen vast op vlak van burgerparticipatie en inspraak. 

Zo zag het afgelopen jaar "8940 Spreekt" het levenslicht. Een belangrijk initiatief dat
ons helpt om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij het beleid. Via dit online
platform kunnen burgers - inwoners én niet-inwoners - hun stem laten horen. Het
platform is opgezet als een centrale plek om informatie te delen en input en feedback
te krijgen. Actieve projecten zijn zichtbaar op de startpagina. 

Elk project kan mensen op een andere manier betrekken. Burgers kunnen zowel
inspraak formuleren op projecten die worden uitgerold door het bestuur, maar ze
kunnen ook eigen voorstellen formuleren. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden om
een idee toe te voegen, commentaar te geven op een voorstel, een prioriteit kenbaar
te maken of een enquête in te vullen.

Benieuwd? Surf naar 8940spreekt.be en ontdek het zelf! 

T H E M A T E A M  B E L A N G H E B B E N D E N M A N A G E M E N T

http://8940spreekt.be/
http://8940spreekt.be/
http://8940spreekt.be/
http://8940spreekt.be/
http://8940spreekt.be/
http://8940spreekt.be/


Werkbaar werk in Wervik

Telewerken
Sinds corona is telewerken - ofwel het
werken op een andere locatie dan op
kantoor - niet meer weg te denken in "het
nieuwe normaal". En het biedt voordelen:
medewerkers krijgen de kans om
ongestoord door te werken én ze kunnen
werk en privé beter op elkaar afstemmen.
Een win-winsituatie!

Maar telewerken goed organiseren is
meer dan medewerkers een laptop geven
en ze thuis laten werken. Omdat
duidelijke afspraken hierover belangrijk
zijn, stelden we een telewerkbeleid op
met afspraken rond frequentie,
bereikbaarheid, locatie ...

En hoewel we telewerken nu structureel
verankeren in onze organisatie, was
thuiswerk tijdens corona niet altijd
gemakkelijk. Toen iedereen die kon
verplicht was thuis te werken, hunkerden
we meer dan ooit naar de fysieke
contacten met collega's. 

Toch is onze dienstverlening dankzij de
inzet van onze medewerkers kunnen
blijven draaien. En daarom verdienden ze
het om even in de bloemetjes te worden
gezet! Medewerkers ontvingen een
aperitiefbox bij hun thuis als bedanking
voor hun inzet.

T H E M A T E A M  P E R S O N E E L S B E L E I D  E N  O R G A N I S A T I E C U L T U U R



Flexibel werken dankzij laptops

Eerder kon u lezen over ons
thuiswerkbeleid. Met grote
desktop pc's hebben we alleen de
mogelijkheid om op een vaste plek
te werken. Niet altijd even handig.
Daarom hebben we ervoor
gekozen om alle vaste pc's te
vervangen door laptops om zo
flexibeler te  kunnen werken.  

Om veilig aan te melden in de
toepassingen, gebruiken we zo
veel mogelijk itsme® . 

Een internetverbinding zo snel als
het licht

Ook in Wervik zijn we vanaf
heden Fiberklaar! Fiber of
glasvezel is de technologie van de
toekomst: het verzendt gegevens
over grote afstanden met de
snelheid van het licht. Fiber biedt
tal van voordelen, waaronder een
ultrasnelle en veel stabielere
internetverbinding. Dit komt de
snelheid en continuïteit alleen
maar ten goede. 

Een betere informatie- en
communicatietechnologie

T H E M A T E A M  I N F O R M A T I E  E N  C O M M U N I C A T I E T E C H N O L O G I E



Als burgers vragen hebben voor onze diensten, konden ze altijd al bellen of een mailtje
sturen. Maar sedert het voorbije jaar kunnen burgers ook communiceren met het
bestuur via WhatsApp. De WhatsAppdienst wordt bemand op werkdagen van 9 tot 17u. 

Meer nog: burgers die zich inschrijven, krijgen iédere week een nieuwsflash met enkele
nieuwsberichten. Zo blijft iedereen op de hoogte van het meest belangrijke nieuws in
onze gemeente. In het geval van dringende en heel belangrijke boodschappen, kan er nog
een extra berichtje worden gestuurd. 

- Gratis! - inschrijven op deze dienstverlening kan door een berichtje te sturen met de
volgende inhoud: "naam + voornaam + postcode + gemeente + inschrijven". 
Bijvoorbeeld: "Tom Vantomme, 9840 Wervik inschrijven"

Bent u al ingeschreven?

De stijgende energieprijzen
De energieprijzen swingen de pan uit. Daar kan
niemand omheen. Ook op de financiën van ons lokaal
bestuur heeft dit een niet te onderschatten impact. 

De financieel directeur zette stappen om de
volatiele en stijgende energieprijzen proactief te
kunnen meenemen in het financieel beleid. Hij
schetst veelvuldig de impact van de stijgende prijzen
op de uitgaven voor de reguliere werking. 

Het bestuur wil zich hiertegen ook structureel
wapenen, door te beleidsmatig verder in te zetten op
het beperken van het energieverbruik en dus ook
door in te zetten op de vermindering van de CO2-
uitstoot. Als overheid hebben we immers een
voorbeeldfunctie. We gaan op zoek naar een
duurzaamheidsambtenaar die onze organisatie moet
begeleiden in de transitie naar een duurzame, groene
overheidsorganisatie.  

THEMATEAM FINANCIEEL MANAGEMENT

THEMATEAM INFORMATIE &  COMMUNICATIE

WHATSSTAD



T H E M A T E A M  M O N I T O R I N G  

AANTREKKELIJK RAPPORTEREN
“Power-wat?”. Wellicht de eerste reactie van velen die er nog nooit van gehoord hebben.
“Power BI” is, net zoals Word, Excel, PowerPoint … een toepassing van Microsoft. Het is een
krachtige en interactieve tool om data te verbinden én te visualiseren. Via het programma kan
je allerhande cijfers en data in overzichtelijke dashboards gieten, als leidraad om te rapporteren.

Vorming Power BI 
Een toepassing waarin we heel wat mogelijkheden en potentieel in zien. Daarom organiseerden
we het voorbije jaar een vorming Power BI voor de medewerkers om hen te laten kennismaken
met de tool. In een volgende fase kunnen we onderzoeken waar Power BI een meerwaarde kan
bieden en hoé we deze tool wensen in te zetten in onze rapportering.

Vooraleer we met de beschikbare data aan de slag kunnen gaan in de tool, moeten we de
juiste data natuurlijk eerst verzamelen én moet ze “klaar” zijn om op te laden in Power BI. Dat
klinkt evident, maar dat is in sommige van onze softwaresystemen niet het geval. 

In de toekomst moeten we daar bij de aankoop van nieuwe softwaresystemen natuurlijk
rekening mee houden. Daarom hebben we in de lastenboeken om softwaretoepassingen aan
te kopen een extra bepaling opgenomen. In die bepaling staat dat de data op een eenvoudige
manier moet kunnen worden ontsloten, zodat we er gemakkelijk mee aan de slag kunnen
gaan. 



De klassieke functionering– en evaluatiecyclus is niet langer verplicht sedert de
invoering van het Decreet Lokaal Bestuur. Wel heeft iedere medewerker recht op
feedback. Daarom hebben we een feedbackcyclus ontwikkeld, waar op gezette
tijdsstippen de leidinggevende en medewerker met elkaar in gesprek gaan. 

Nadat de nieuwe procedure in 2020 en 2021 voor het eerst werd toegepast,
werd het tijd voor een tussentijdse evaluatie. Het themateam stak de koppen bij
elkaar en bekeek wat goed liep, en wat nog moet bijgestuurd worden. 

De algemene conclusies waren positief, maar hier en daar waren nog
opportuniteiten tot verbetering. Het themateam stelde concrete acties voorop.
Leidinggevenden zullen jaarlijks een opleiding of opfrismoment kunnen volgen
om dit gesprek goed aan te pakken en ook de algemene bevindingen worden
door de personeelsdienst één keer per jaar teruggekoppeld naar het
managementteam. Met deze info kan het managementteam aan de slag om de
organisatie verder te verbeteren.

U i t  f e e d b a c k  k a n  j e  l e r e n !  

IEDERE MEDEWERKER HEEFT RECHT OP
FEEDBACK

T H E M A T E A M  P E R S O N E E L S B E L E I D



THEMATEAM DOELSTELLINGEN EN PROCESMANAGEMENT

E e n  k w a l i t a t i e v e r e
b e l e i d s v o e r i n g  

Er is een belangrijke taak voor het managementteam weggelegd om de organisatie in goede
banent e leiden. Daarom komen ze tweewekelijks samen om organisatiebrede thema's zoals het
meerjarenplan, grote en organisatiebrede projecten, het personeelsbeleid, ... te bespreken.
 
In het vorig jaarrapport las u reeds over hoe we het managementteam beter gekend maakten in
de organisatie. Dit jaar onderzochten we hoe ze de organisatie nog beter konden sturen, en
formuleerden hiervoor verschillende acties: een nauwgezette opvolging van het meerjarenplan
werd een nog belangrijker punt op de agenda en ook een gestructureerde voorbereiding van het
schepencollege werpt zijn vruchten af. Over dit alles leest u op deze pagina meer! 

Een nauwgezette opvolging van het meerjarenplan
Via het meerjarenplan stelden we in 2019 de doelstellingen
voorop die we deze legislatuur wilden bereiken en via welke
actieplannen en acties we dit wilden doen. De uitvoering
ervan volgen we op via een overzichtstabel. 

Sinds afgelopen jaar gaan we een stapje verder en bespreekt
het managementteam de stand van zaken steevast op hun
tweewekelijkse vergadering. Hierbij ligt de focus op de
inhoudelijke opvolging van de acties: zitten we nog op
schema? Hoe evolueert het voorziene budget? … Zo houden
we vinger aan de pols en kunnen we tijdig bijsturen waar
nodig. 

Het managementteam bereidt de dossiers van het schepencollege kwalitatiever
voor 
Het managementteam bereidt sinds kort samen het schepencollege wekelijks voor. Dit
kent een aantal voordelen. Zo slaagt de organisatie er beter in om een integraal beleid
voeren, omdat leden van het managementteam gemakkelijk linken kunnen leggen tussen
verschillende dossiers. Ook zijn dossiers inhoudelijk kwalitatiever en grondiger voorbereid
en opgebouwd vooraleer ze op de agenda van het schepencollege belanden. Het
managementteam bekijkt immers of de inhoud volstaat, voert een toets uit op
volledigheid, checkt of er een noodzakelijk visum is verkregen ... . Indien een dossier niet
volstaat, wordt aan de bevoegde dienst gevraagd om het dossier te herwerken. 



INVENTARISEREN EN BETER BEHEREN

Als organisatie beschikken we over héél wat middelen om onze werking in goede banen te
leiden: gebouwen, informatica, bureaumateriaal, werkmateriaal, machines, wagens ... . Deze
middelen goed beheren en onderhouden, kan pas als we een zicht hebben op wat we precies
allemaal hebben. Maar dat blijkt op vandaag - met uitzondering op het ICT-materiaal - niet
steeds het geval te zijn. 

Kortom: een goed materiaal- en stockbeheer is een basisvoorwaarde van een efficiënte en
kwalitatieve werking. Dankzij deze inventarisatie kunnen we immers tijdig het nodige
onderhoud uitvoeren, materiaal bijbestellen, opnieuw laten keuren ... .

Daarom ging het themateam 'facilitaire middelen, aankopen en contracten' eind 2021 aan de
slag om deze inventarisatie uit te rollen in de volledige organisatie. Ze formuleerden enkele
concrete doelstellingen en stelden een plan van aanpak op. 

Concreet werd bijvoorbeeld de flow voor aanvraag van werkopdrachten in kaart gebracht,
en hoe we hierbij rekening kunnen houden met de met de impact op het voorraad- en
stockbeheer. Op die manier is de nacalculatie van de werken in eigen beheer correcter, en
kunnen we in de toekomst beter afwegen of het voordeliger is om werken in eigen beheer te
doen, of deze uit te besteden.  

THEMATEAM FACILITAIR BEHEER,  AANKOPEN EN CONTRACTEN



De afgelopen jaren berichtten de media regelmatig
over onregelmatigheden bij het budgetbeheer door
OCMW’s. En deze berichtgeving in de media is niet
onterecht: Audit Vlaanderen voerde een hele reeks
thema-audits en zelfs forensische audits over dit thema
uit en stelde vast dat het budgetbeheer een zeer
kwetsbaar proces is. Daarom namen we ook in onze
sociale dienst het proces onder de loep en werkten we
een intern controlemechanisme uit om de kans op
fraude tot een minimum te beperken. 

In dit controlemechanisme focussen we ons op de
interne kascantrole van de sociale rekening beheerd
door de gevolmachtigde budgetbeheerder van de
sociale dienst. De algemeen en financieel directeur
voeren hierop steeksproefgewijze kascontrole op uit
per kwartaal. De resultaten van deze controles worden
teruggekoppeld naar de medewerkers van de sociale
dienst en eveneens besproken in het team van
organisatiebeheersing, proces- en risicomanagement.  

Budgetbeheer is een vrijwillige vorm van
(schuld)hulpverlening die het OCMW aanbiedt. Een
maatschappelijk werker beheert hierbij de inkomsten
en uitgaven in naam van de cliënt via een
budgetbeheerrekening en focust op de
responsabilisering en rehabilitatie van de cliënt. De
cliënt ontvangt leefgeld.

THEMATEAM PROCES EN DOELSTELLINGENMANAGEMENT

In het vorig jaarrapport las u reeds dat alle objecten, zoals
straatmeubilair en speeltoestellen, werden geïnventariseerd
in het softwareprogramma Topdesk. Het beheer en de
opvolging van het straatmeubilair en de speeltoestellen
gebeurt sindsdien via het programma. We hebben gemerkt
dat het beheer hierdoor een pak beter verloopt: we krijgen
bijvoorbeeld automatische meldingen indien er iets defect is,
of er een controle/keuring moet gebeuren. Door deze
automatisatie is de continuïteit van de werking beter
verzekerd, én op het einde van de rit zijn onze speeltoestellen
in een betere conditie. Win-win!

Budgetbeheer

THEMATEAM FACILITAIR BEHEER,  AANKOPEN EN CONTRACTEN



Wijzigingen in de organisatiestructuur

De functie 'teamcoach
feestelijkheden en

evenementen' is

geherwaardeerd van de

graad C4-C5 naar B1-B3

 Er zijn 2 technisch
medewerkers (D4)

verschoven van de dienst
'cultuur-bibliotheek' naar
de dienst 'feestelijkheden

en evenementen'
 

Om meer kindvrije uren in
de buitenschoolse opvang
te creëren, wordt het team

versterkt met een 
B1-B3 pedagogisch werker

0,75 VTE. Ook het aantal
kindbegeleiders is verhoogd

naar 13 VTE.

·De naam van de functie
‘doelgroepenwerker’

veranderde naar
‘welzijnswerker vrije tijd’.
De inschaling blijft op B1-

B3. 
 

Er wordt een nieuwe

administratieve functie op

(C1-C3) voorzien bij de

buurtwerking/kledijdienst
’t Ateljee.

 

In ‘facility’ (afdeling P&O)
worden voortaan in het luik
‘technisch assistent/sport’
enkel nog de zaalwachten

voorzien. Het
onderhoudspersoneel wordt
geplaatst onder ‘technisch

assistent schoonmaak’.
 

Binnen de afdeling 'interne
ondersteuning en
digitalisering' is de

deskundige GIS niet langer
voorzien bij 'ICT', maar wel

rechtstreeks onder de
coördinator van de

afdeling
 

In de afdeling 'ruimte'
wordt binnen de dienst

'leefomgeving' een nieuwe
functie B4-B5 expert

duurzaamheid-milieu 1
VTE voorzien.

 
 

De organisatiestructuur weerspiegelt de indeling van de organisatie in logische
eenheden zoals diensten/afdelingen/cellen. Deze structuur houdt rekening met
factoren als de te realiseren doelstellingen, de dienstverlening, de grootte en de

complexiteit van de organisatie. De organisatiestructuur is dus het best voldoende
flexibel zodat de organisatie snel met veranderingen kan omgaan. Ook het afgelopen

jaar kenden we enkele wijzigingen toe.  


