
Beste lezer

Welkom in het jaarrapport organisatiebeheersing 2022!

In dit rapport kijken we samen met u terug op de projecten

die het lokaal bestuur Zaventem het afgelopen jaar heeft

verwezenlijkt om de interne werking verder te optimaliseren.

Ook in 2021 had de coronapandemie nog een behoorlijke

impact op de werking van onze organisatie. Benieuwd wat er

het afgelopen jaar allemaal gerealiseerd is, en wat er de

komende periode nog op de planning staat?

U komt het via dit jaarrapport allemaal te weten.

Veel leesplezier!

JAARRAPPORT 2022
Organisatiebeheersing



Ook in 2021-2022 bewezen we als 
lokaal bestuur onze wendbaarheid 
in een coronapandemie

Beste lezer

Vorig jaar kon u lezen in het jaarrapport hoe de coronapandemie voor 

moeilijke en uitdagende omstandigheden heeft gezorgd binnen onze 

organisatie. Onze interne werking, flexibiliteit en continuïteit werden 

gedurende de voorbije periode stevig op de proef gesteld. Toch is dit 

verrijkend gebleken vanuit een perspectief van organisatiebeheersing. Dat is 

voor de tweede helft van 2021 niet anders geweest. 

Als organisatie werden we immers uitgedaagd om nog wendbaarder in te 

spelen op deze crisis. Zo werd er nog intenser thuisgewerkt en werd op alle 

diensten een permanentiesysteem voorzien. Het werken op afspraak is ook na 

corona een blijver voor de diensten Burgerzaken en Omgeving. Daarnaast is 

er een reguliere thuiswerkregeling opgezet van twee dagen per week (voor 

voltijdse medewerkers). Door de impact van de coronapandemie en de daarbij 

gepaard gaande maatregelen hebben we sommige plannen opnieuw moeten 

bijsturen. Daarnaast hebben ook verschillende medewerkers onze organisatie 

verlaten wat ervoor heeft gezorgd dat sommige verbeteracties van 

organisatiebeheersing tijdelijk on hold werden geplaatst om de continuïteit in 

taken en dienstverlening te kunnen garanderen. 

Toch hebben we ook in het voorbije werkingsjaar van organisatiebeheersing 

verschillende stappen vooruit gezet. Het resultaat van deze inspanningen 

leggen we graag voor in dit jaarrapport 2022. Benieuwd wat we als 

organisatie hebben gerealiseerd? Lees dan snel verder!

Veel leesplezier,

Het managementteam
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Organisatiebeheersing? Even opfrissen!

Het Decreet Lokaal Bestuur verplicht ieder 

lokaal bestuur om een systeem voor 

organisatiebeheersing te ontwikkelen en 

hierover te rapporteren. Maar wat houdt 

dat nu juist in?

Organisatiebeheersing betreft het geheel 

van afspraken, maatregelen, procedures, 

die er – met redelijke zekerheid – voor 

moeten zorgen dat de opdrachten van het 

lokaal bestuur Zaventem worden vervuld op 

een voorspelbare manier. Hierbij worden 

zoveel mogelijk risico’s onder controle 

gebracht (= beheersen) en 

verbetervoorstellen geïmplementeerd. Zo 

groeien we als organisatie.  

Hoe we dat in Zaventem aanpakken, kan u 

gedetailleerd nalezen in het kader 

organisatiebeheersing dat in juni 2019 werd 

goedgekeurd door de bevoegde organen. 

We vatten het graag voor u samen.

Een zelfevaluatie

De interne organisatie duurzaam 

ontwikkelen vereist een klare kijk op de 

actuele stand van zaken. Een zelfevaluatie 

verschaft inzicht in de sterktes, 

verbeterpunten en mogelijke risico’s van de 

organisatie. Driejaarlijks staan we even stil 

bij onze werking. We houden ons een 

spiegel voor via een brede bevraging bij de 

medewerkers én aan de hand van 

verschillende werkgroepen. De laatste 

zelfevaluatie dateert van 2019.

De zelfevaluatie vormt een belangrijke 

bron van informatie over onze interne 

werking, maar het is niet de enige. Ook 

audits en analyses van andere instanties 

zoals Audit Vlaanderen, externe 

auditfirma’s, rapporten op vlak van 

psychosociaal welzijn … hebben hiertoe 

een belangrijke bijdrage. 

De motor van groei: 

beheersmaatregelen

Eens we ons bewust zijn van de potentiële 

risico’s, kunnen we nadenken over hoe we 

die het best aanpakken. Risico’s inperken 

doen we door het uitrollen van 

‘verbeterprojecten / beheersmaatregelen’. 

Deze verbeterprojecten worden in een 

implementatieplan gegoten waarin ze een 

prioriteit krijgen toegewezen. 

Het in praktijk brengen van deze 

projecten, zorgt ervoor dat de werking 

van de organisatie continu wordt 

geëvalueerd, geoptimaliseerd en 

verbeterd. Dé doelstelling van 

organisatiebeheersing. 

Rollen en verantwoordelijkheden

De algemeen directeur stelt (samen met 

het MAT) het organisatiebeheersings-

systeem vast. Zij zijn ook degene die het 

volledige plaatje in de organisatie 

opvolgen en bijsturen. 

De dagelijkse opvolging gebeurt door de 

cel Beleid en Organisatie. 

Het uitvoeren van de verbeterprojecten 

gebeurt met voldoende betrokkenheid van 

de medewerkers. Want organisatie-

beheersing is een zaak van iedereen!

Rapportering

Jaarlijks, voor 30 juni, rapporteert de 

algemeen directeur over dit alles naar het 

schepencollege/vast bureau en de 

gemeenteraad/raad voor maatschappelijk 

welzijn. Voorliggend jaarrapport kadert in 

deze rapportering. 
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Om organisatiebeheersing overzichtelijk aan te 

pakken, hanteren we het acht-bouwstenenmodel 

van CC Consult. Dit model brengt structuur in 

onze zelfevaluatie, het opvolgen van verbeter-

projecten en de rapportering. 

Elke organisatie moet erover waken dat ze 

aandacht schenkt aan deze acht bouw-stenen, 

zodat het geheel in balans blijft. 

Het fundament van de entiteit is de strategie. De 

organisatie steunt op vier pijlers: mensen, 

middelen, systemen en structuur. De pijlers 

moeten in goede conditie zijn, anders bestaat 

het gevaar dat alles uit evenwicht geraakt. 

Bovendien opereert de organisatie binnen een 

bepaalde cultuur waarbij leidinggevenden de 

koers bewaken en het gebouw als het ware 

dragen. De hele organisatie staat in het teken 

van klanten of burgers. 

Elke bouwsteen draagt bij tot het behalen van de 

kritische succesfactoren: efficiëntie, effectiviteit, 

integriteit, kwaliteit en kostenbewustzijn.

STRATEGIE

Elke organisatie verwezenlijkt haar missie en 

visie door een strategie te verankeren in 

beleidsdoelstellingen. Deze beleidsdoelstellingen 

worden duidelijk vertaald in actieplannen en 

acties en systematisch opgevolgd.

STRUCTUUR

De structuur van de organisatie is het kader om 

de vooropgestelde strategische doelstellingen te 

bereiken. Ze bevat de indeling van de 

organisatie en benoemt de rollen en 

verantwoordelijkheden.

CULTUUR

De cultuur omvat alle opvattingen, 

gemeenschappelijke waarden, normen en 

gedragingen, die gedeeld worden door het 

bestuur en de medewerkers.

MENSEN

Het menselijk kapitaal is het belangrijkste 

‘middel’ waarover een organisatie      beschikt. 

Een geïntegreerd en afgestemd HR-beleid is 

gericht op het verwerven, behouden en 

ontwikkelen van alle competenties die nodig 

zijn om de beleidsdoelstellingen van de 

organisatie te kunnen realiseren en alle 

medewerkers optimaal te laten functioneren 

binnen de organisatie.

LEIDERSCHAP

Leidinggevenden geven richting aan de 

diensten en implementeren de missie, visie en 

de waarden die nodig zijn voor het succes van 

de organisatie. Door als rolmodel te fungeren, 

motiveren en ondersteunen de leiders hun 

medewerkers.

MIDDELEN

De bouwsteen middelen omvat het beheer van 

ondersteunende middelen (ICT, materiaal en 

materieel, infrastructuur) en financiële 

middelen. Deze middelen moeten        efficiënt 

worden ingezet i.k.v. het behalen van de 

doelstellingen.

SYSTEMEN

De bouwsteen systemen bekijkt de mate 

waarin de organisatie haar systemen beheert, 

verbetert en ontwikkelt. Systemen zijn diverse 

processen die ervoor zorgen dat 

dienstverlening correct en kwalitatief wordt 

aangeboden en de beleidsdoelstellingen 

worden behaald. 

KLANTEN

De bouwsteen klanten staat stil bij hoe de 

organisatie de relatie met haar 

belanghebbenden onderhoudt. De informatie-

en communicatiestromen zijn gericht naar alle 

interne en externe belanghebbenden en 

moeten de realisatie van de doelstellingen 

ondersteunen. 

Het achtbouwstenen-
model als kader voor een 
succesvolle organisatie
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In het vorig jaarrapport kon u lezen dat we werken aan

een eenduidige missie, visie en waarden voor de

gemeente én OCMW samen. Vorig jaar werden diverse

sleutelfiguren bevraagd naar input over het DNA en de

toekomstrichting van onze organisatie. De volgende stap

is een interactieve werkgroep met medewerkers en

leidinggevenden om te komen tot een waarden-, missie-

en visietekst. Jammergenoeg gooide covid19 meermaals

roet in het eten en werd de interactieve sessie door de

federale overheidsmaatregelen meermaals verplaatst. De

nieuwe datum is voorzien in het najaar van 2022. De

resultaten van dit traject zullen tevens het fundament

vormen voor de oefening rond de nieuwe

organisatiestructuur en personeelsformatie (zie verder).

Belangrijkste beheersmaatregelen

 De organisatie heeft een eigen missie die past in artikel 2 van het DLB

 De visie bevat wat ze wenst te bereiken, welke rol ze hierin speelt en welke principes en 

waarden ze hierbij nastreeft

 De organisatie betrekt de medewerkers bij de totstandkoming van de missie en visie 
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Onze waarden, missie en visie

💡

Om de organisatie op strategisch niveau te kunnen sturen is het cruciaal dat

we als lokaal bestuur over correcte gegevens beschikken. Daarom zet onze

organisatie in op het opmaken van een duidelijk monitorings- en

rapporteringssysteem op maat van Zaventem. Dit systeem moet rekening

houden met de informatiebehoeften van de beleidsorganen, het management,

de diensten en de medewerkers. Dit voorjaar werd het startschot gegeven voor

dit verbeterproject. We laten ons hiervoor begeleiden door een externe partner

die eerst de informatiebehoeften in kaart zal brengen. Op basis daarvan zal het

monitoringssysteem worden opgebouwd.

Meten is weten!

Belangrijkste beheersmaatregelen

 De organisatie heeft duidelijk bepaald wat wanneer moet worden gemeten om over 

relevante info te beschikken

 Gegevens worden op vaste momenten verzameld en gebundeld in heldere en bruikbare 

rapporten 

 De organisatie beschikt over rapporten waarmee ze een duidelijk zicht heeft op de 

interne werking en de dienstverlening

💡

Strategie🎯



Een organisatiestructuur is een dynamisch 

gegeven. Een succesvolle organisatie durft 

de structuur dan ook regelmatig kritisch 

onder de loep te nemen en vragen te 

stellen zoals: stelt de structuur ons in staat 

om onze doelstellingen te realiseren? Om 

een kwalitatieve dienstverlening te 

waarborgen? Zijn er interne/externe 

tendensen die een invloed hebben op de 

manier waarop we ons best organiseren? 

Ook in Zaventem zijn we volop bezig aan 

het evalueren en hertekenen van de 

organisatiestructuur. We doen dit aan 

de hand van de volgende uitgangspunten: 

• logische clustering van taken en 

diensten,

• haalbare span of control, 

• geïntegreerd en werkbaar MAT, 

• aandacht voor voldoende back-up, 

• correcte functieweging, 

• afstemmen van de personeelsbezetting 

op de personeelsbehoeften,

• voldoende communicatielijnen

Het voorbije jaar werd een eerste 

voorstel van globale macro clustering 

van de volledige organisatiestructuur

uitgewerkt en voor een eerste keer 

besproken met het college en het 

managementteam. Er werd bepaald dat 

de toekomstige organisatie in 

verschillende directies zal worden 

opgedeeld. Deze directies worden verder 

onderverdeeld in afdelingen, diensten en 

teams. Op basis van deze clustering 

wordt ook het managementteam

hervormd en anders samengesteld. 

De basis voor de organisatiestructuur zal 

logischerwijze voortvloeien uit het missie 

– visie – waardentraject dat dit najaar 

terug wordt opgepikt (zie eerder). Ons 

DNA vormt immers het fundament van 

onze doelstellingen en ons aanbod, wat 

dan weer een impact heeft op de 

benodigde structuur en medewerkers om 

dit te kunnen realiseren. Binnenkort meer 

hierover!

Structuur & Leiderschap

Een toekomstbestendige structuur voor Zaventem

Belangrijkste beheersmaatregelen

 De organisatie beschikt over een actueel organogram

 Het organogram is opgesteld rekening houdend met de 

organisatie van de dienstverlening, de realisatie van de 

doelstellingen, en de grootte en de complexiteit van het bestuur 

 De grootte van het managementteam is werkbaar en 

beheersbaar

💡

Het versterken van de politiek-ambtelijke verhoudingen 

was een belangrijke verbeteractie die voortvloeide uit de 

laatste zelfevaluatie organisatiebeheersing. Lokaal bestuur 

Zaventem heeft hier in de voorbije periode de eerste stappen 

gezet d.m.v. het organiseren van periodiek overleg tussen 

de administratie en de mandatarissen. In februari ging 

het eerste gezamenlijk overleg door tussen CBS & MAT met 

focus op de nieuwe organisatiestructuur. In mei volgde een 

tweede overleg en in het najaar volgt een derde overleg.

Belangrijkste 

beheersmaatregelen

 De organisatie zorgt 

ervoor dat de 

beleidsactoren 

geïnformeerde 

beslissingen kunnen 

nemen door middel 

van dialoog en een 

vlotte samenwerking.

💡
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Op vlak van de bouwsteen ‘Mensen’ kwamen er drie grote verbeterprojecten naar voor

naar aanleiding van de zelfevaluatie organisatiebeheersing, namelijk het ontwikkelen

van een geïntegreerd en strategisch personeelsbeleid; het optimaliseren van de

loonadministratie, en enkele acties rond welzijn en preventie.
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Mensen

In kader van het ontwikkelen van een geïntegreerd en

strategisch personeelsbeleid, werd de voorbije periode

werk gemaakt van een instroombeleid. Het instroombeleid

beoogt o.m. de centrale coördinatie van werving en selectie,

evenals het vastleggen van verantwoordelijkheden binnen elke

fase van het aanwervingsproces. Het proces van instroom zit

momenteel in een finale fase wordt al in kleine stappen uitgerold

door de waarnemend HR deskundige. De grote doorstart van het

nieuwe instroombeleid wordt verwacht vanaf augustus 2022 bij de

start van de nieuwe HR deskundige.

In kader van het proces uitdiensttreding worden momenteel

procedures en afspraken ontwikkeld. Een proces en checklist bij

uitstroom worden opgemaakt.

Inmiddels zijn de systemen van de loonadministratie

en de prikklok van gemeente en OCMW volledig op elkaar

afgestemd en werden de laatste kinderziektes uit de

systemen gehaald om een vlotte verwerking te garanderen.

De systemen worden continu opgevolgd en bijgestuurd. Zo

vullen we het tijdsregistratiesysteem nog aan met een app

om in en uit te prikken vanop een externe locatie.

Ook op vlak van welzijn en preventie werden verbeteracties

gerealiseerd. Zo werden eind juni 2021 afspraken opgemaakt en

goedgekeurd m.b.t. het reïntegratie van langdurig afwezigen.

Het proces wordt sinds het najaar van 2021 stapsgewijs toegepast

met als doel medewerkers te laten terugkeren in de organisatie, via

een oplossing op maat.

Verder willen we via een coachingstraject directies van het

gemeentelijk onderwijs mentaal versterken ter ondersteuning

van de veeleisende job. De eerste gesprekken met een externe

coach zijn opgestart in december 2021 en lopen verder in 2022.

Directies maken gebruik van een digitaal platform om permanent

aan hun mentale weerbaarheid te kunnen werken.

Daarnaast werd bepaald dat de dienst welzijn & preventie onder

de personeelsdienst zal vallen. Dit maakt back-up mogelijk i.k.v.

bv. ongevallen en verzekeringen. Verdere afspraken worden het

komende jaar gemaakt na de start van de nieuwe deskundige.

Belangrijkste beheersmaatregelen

 De personeelsadministratie en ondersteunende systemen zijn afgestemd op de organisatie

 De instrumenten voor het personeelsbeleid worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd

 De organisatie investeert in het welzijn van de medewerkers.

💡



Uitwerken van een organisatiebreed 

kader procesmanagement voor 

Zaventem

Dit kader omschrijft de visie van Zaventem 

inzake procesmanagement, en de gekozen 

methodieken naar opmaak, update en 

beheer van processen. Dit kader heeft als 

doel de nodige handvaten aan te reiken 

aan de verschillende diensten en 

medewerkers om op een gestructureerde 

wijze aan de slag te gaan met hun 

werkingsprocessen, wat betreft het 

uitschrijven én het optimaliseren hiervan. 

Niet alleen het geoptimaliseerde proces is 

belangrijk als output, het is ook cruciaal de 

leidinggevenden en medewerkers zoveel 

mogelijk te motiveren voor 

procesmanagement en het draagvlak 

binnen de organisatie te vergroten. Zo wil 

de organisatie evolueren naar een 

procesgebruikende organisatie en dus 

ook in de toekomst structureel inzetten op 

het documenteren, evalueren en 

optimaliseren van processen i.k.v. een 

versterkte dienstverlening, een 

inperking van de risico’s en 

efficiëntiewinsten. Het kader moet er ook 

toe bijdragen dat het eigenaarschap

m.b.t. dienstoverschrijdende processen 

wordt versterkt. 

Kritische processen sociale dienst 

Simultaan met het uitwerken van een 

organisatiebreed kader, werd al een 

project rond het uitteken van de kritische 

processen van de sociale dienst gestart. 

Tijdens deze oefening worden de 

processen geanalyseerd en uitgetekend. 

Enerzijds wordt actief gezocht naar 

efficiëntiewinsten, anderzijds worden 

kritische controlepunten geïnstalleerd 

waar nodig i.k.v. van risicobeheer en 

continuïteit. Er werd reeds gestart met 

de drie processen rond budgethulp-

verlening (budgetbeheer, -begeleiding en 

schuldbemiddeling). Onderstaande 

processen komen nog aan bod in 2022: 

• Financiële ondersteuning noodsituaties

• Borgstelling – systeem I

• Intake tewerkstelling (art. 60)

• Intake financiële steunmaatregelen

• (Equivalent) leefloon

• Terugvorderen steun 

Systemen

Continue verbetering door procesmanagement

Belangrijkste beheersmaatregelen

 De sleutelprocessen worden organisatiebreed op een gelijklopende wijze opgemaakt

 De sleutelprocessen worden in kaart gebracht en de medewerkers worden hierbij actief 

betrokken

 Bij de uittekening van de sleutelprocessen gaat de prioriteit naar de processen die belangrijk 

zijn of waaraan grote risico’s verbonden zijn, zoals: processen met een belangrijke

 financiële impact, fraudegevoelige processen en processen met een belangrijke impact op de 

continuïteit van de dienstverlening 

💡
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In het voorjaar van 2022 werden twee parallel lopende projecten m.b.t. 

procesmanagement opgestart met oog op continue verbetering.



Ook op vlak van ICT en informatieveiligheid zat onze

organisatie het voorbije jaar niet stil. We realiseerden diverse

verbeteracties. N.a.v. een organisatiestudie in 2021 werd de

personeelsbezetting afgestemd op de noden die ontstaan

zijn door de integratie gemeente-OCMW. Er werd een

samenwerking met VERA opgezet voor twee dagen

ondersteuning per week evenals een projectmatige

ondersteuning. Ook i.f.v. informatieveiligheid werd via

VERA een DPO aangesteld voor gemeente, OCMW en de

Belangrijkste beheersmaatregelen

 De organisatie neemt initiatieven om de ICT-werking te verbeteren 

 De rollen en verantwoordelijkheden inzake ICT zijn duidelijk bepaald, ook ten aanzien van 

externe partners en leveranciers

 De organisatie beschikt over een ICT-continuïteitsplan en een degelijke back-upprocedure

9

ICT in volle evolutie

💡

Belangrijkste beheersmaatregelen

 De gebouwen worden goed en energiezuinig beheerd, onderhouden en correct gebruikt

 De organisatie heeft oog voor een duurzaam beheer van haar patrimonium

💡

Middelen

scholen. Daarnaast werd volop gewerkt aan een IT-continuïteitsplan, dat door de

lockdown naar 2022 was uitgesteld. Ook werden duidelijke afspraken gemaakt op

vlak van interventiesnelheid bij hard- of softwareproblemen. Het ticketingsysteem

TOPdesk zal hier voor meer efficiëntie zorgen. Tenslotte werd elke medewerker van

een laptop voorzien om telewerk mogelijk te maken.

Wat betreft overheidsopdrachten blijft de

organisatie continu inzetten op organisatiebrede

aankopen. De centrale aankoopdienst is ondertussen

volop in werking en is nu ook actief voor verschillende

entiteiten (AGB, gemeente, OCMW, politie, etc). Met

oog op het vernieuwen van contracten en

meldingensysteem is een marktonderzoek lopende,

i.s.m. een systeem voor het opvolgen van meldingen

bij de uitvoerende diensten.

Belangrijkste 

beheersmaatregelen

 De organisatie heeft een 

duidelijke 

aankoopprocedure met 

daaraan gekoppelde 

verantwoordelijkheden

 Alle contracten worden 

regelmatig onderworpen 

aan mededinging

💡

Naar infrastructuur en patrimonium toe zijn diverse projecten

gerealiseerd (of lopende) met focus op energiebesparing (en kostenreductie) en

efficiëntie in gebruik. Een kleine greep uit de vele projecten:

• Zonnepanelen school Zaventem, sporthal SSW, site grondgebiedzaken,

kinderdagverblijf, CC De Factorij, SF De Veste, ...

• Verledding school Sterrebeek, sporthal Zaventem, sporthal SSW, site

grondgebiedzaken, raadzaal gemeentehuis, bibliotheek, jeugdhuis, ...

• Stookplaatsrenovaties sporthal Zaventem, site grondgebiedzaken, De Maalderij

• En verder ook energiescans, vervanging enkelglas, dakisolaties, CO2reductie, etc.



Last but not least, geven we graag de resultaten weer van de verschillende

verbeteracties die we de afgelopen periode hebben gerealiseerd binnen de bouwsteen

‘Klanten’. Onze klanten zijn al onze belanghebbenden van onze organisatie zoals de

burgers, verenigingen, vrijwilligers, ondernemingen, ... Een groot aantal zaken

werden gerealiseerd om er als lokaal bestuur weer volop te staan voor hen na een

uitdagende coronaperiode.

Klanten 💡

Zaventem aan zet!
Het ondertussen welgekende Zaventem

aan Zet is een participatieproject voor

onze inwoners. Met Zaventem aan Zet

kunnen inwoners ideeën geven voor het

lokale beleid. Het is gekend als een

interactief project waarbij de ideeën van

burgers centraal staan. Eind 2021 en begin

2022 ging een tweede reeks van

infoavonden en debatsessie door voor

elke deelgemeente van Zaventem n.a.v.

de digitale enquête rond mobiliteit. In maart was er de laatste druk bijgewoonde

debatsessie. Tijdens deze debatsessies gingen we in kleine groepen positief en

constructief (onder begeleiding) met elkaar in gesprek. Niet om tot een consensus te

komen, maar juist om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen. Al die verschillende

meningen worden mee opgenomen in de verslaggeving, die tegen de zomer moet

afgerond zijn. Aansluitend gaan mobiliteitsdeskundigen verder aan de slag met alle

input, waarmee er finaal beleidsvoorstellen en quick wins kunnen geformuleerd.
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Eind 2021 - begin 2022 kwam de

vaccinatiecampagne volop op gang en dat

betekende ook dat de vrije tijdsdiensten

zich intens hebben voorbereid op het

opnieuw opbouwen van publiek voor

allerlei evenementen en activiteiten. Zo

werden nieuwe manieren bedacht om de

offline communicatie i.v.m. de

programmatie sneller te verspreiden en

werd de brochure zaalverhuur vernieuwd

om te verspreiden bij bedrijven in

Zaventem en ruime regio. De diensten

organiseerden tevens een publieksbevraging

om de werking van het CC te verbeteren.

Verder werden Adobe Spark en After Effects

geïmplementeerd voor het aanmaken van

posts en stories op sociale media. Dit is

slechts een kleine greep uit de vele

verbeteracties die de vrije tijdsdiensten

hebben getroffen om de

belanghebbenden te bereiken.

Daarnaast werd volop ingezet op de

interne werking, zo werd een

reglement verhuur repetitieruimtes

uitgewerkt, evenals een uniforme costing

met meer detail en automatische

berekeningen voor ticketprijscalculatie en

een overzicht van budgetten bij de

afrekening, en worden per voorstelling

publiekcijfers, inkomsten en costings

bijgehouden i.k.v monitoring en

bijsturing. Verder gebeurden ook enkele

infrastructurele en duurzaamheids-

ingrepen aan het patrimonium.

Vrije tijd op kruissnelheid!



Op vlak van dienstverlening zetten we

volop in op digitalisering om dit voor onze

klanten snel en efficiënt te laten lopen. Zo

werden het voorbije jaar heel wat

inspanningen geleverd voor de uitbouw van

het ondernemersloket, een digitaal

informatieportaal voor alle ondernemers.

Dit digi-loket economie Zaventem krijgt

vorm door middel van een EFRO project

dat gestructureerd werd aangepakt en

opgevolgd i.s.m. VERA. Zo werd eerst een

overzicht opgemaakt van de te digitaliseren

producten o.b.v. de interne producten- en

dienstencatalogus. Nadien werden diverse

processen geanalyseerd (vb. tijdelijke

terrassen, exploitatievergunning, drank-

vergunning, ...). Ondertussen zijn we ook al

gestart aan de implementatie van drie van

deze processen. Dit betekent dat de

koppeling wordt gemaakt met het

dossieropvolgingssysteem, het CRM-

systeem van Zaventem / de

bedrijvendatabank, en het portaal voor onze

eindgebruikers.

Uiteindelijk zorgt dit project voor een

correcte, eenvoudige en efficiëntere

dienstverlening voor onze lokale

handelaars. Binnen dit traject zetten we

ook in op participatie via een

representatieve en actieve adviesgroep

samengesteld uit bedrijven (handelaar,

KMO en groot bedrijf) en

middenveldorganisaties (VOKA en Unizo).

Ook via online enquêtes konden

belanghebbenden input meegeven.

Daarnaast werden ook nog 20 bedrijven

bevraagd via individuele overleg-

momenten. Door middel van info- /

netwerkmomenten voor bedrijven

wensen we hen ook de informeren en

enthousiasmeren.

Klanten💡
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Betere dienstverlening voor ondernemers

Gezamenlijke visie op 

vrijwilligersbeleid
De organisatie maakte de voorbije periode werk van

de opmaak van een visie op vrijwilligersbeleid. De

doelstelling was hierbij om met alle diensten die

werken met vrijwilligers te komen tot een

gezamenlijke visie op vrijwilligersbeleid, wat

uiteindelijk moet zorgen voor meer eenvormigheid

in de aanpak. In 2021 vonden drie inhoudelijke

sessies plaats samen met het Vlaams steunpunt

voor vrijwilligerswerk. Hieruit kwam een

gezamenlijke visietekst naar boven die de leidraad

vormt voor het verder vrijwilligersbeleid van de

gemeente (o.a. beter communiceren, de vergoedingen

afstemmen, samen vorming opzetten, ...).



en het uniek jaarverslag 2019. Met oog op efficiëntie en digitalisering werd de

aankoop van notuleersoftware en de koppeling met de software Neptunus opgestart.

Er werd ook ingezet op het welzijn en de ontwikkeling van het team via een

workshop rond werkdruk en inhoudelijke vormingen.

Ook binnen de thuisdiensten wordt volop de kaart getrokken van digitalisering

d.m.v. de aankoop en implementatie van nieuwe thuiszorgsoftware

(planningsmodule en cliëntendossier). Het doel is hier een verbeterde dienstverlening,

betere coördinatie en efficiëntere registratie. Verder werd de mindermobielencentrale

opgestart in het najaar van 2021 met een aansluiting bij Mpact voor een vlottere en

meer kwaliteitsvolle dienstverlening voor en communicatie met gebruikers en

vrijwilligers.

Binnen het WZC en serviceflats/assistentiewoningen werd het voorbije jaar

aandacht besteed aan de personeelsinzet. Een externe partij, Probis, voerde een studie

uit i.k.v. een optimalisatie van de personeelsinzet in het WZC met oog voor

bewoner en medewerker. Het implementatieplan met de acties en projecten werd in

januari toegelicht aan het vast bureau. N.a.v. de resultaten van deze studie wordt ook

een opleidingstraject en managementassistentie voorzien voor de directeur van het

WZC om de acties uit het implementatieplan te kunnen doorvoeren.

Klanten 💡
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Belangrijkste beheersmaatregelen

 Feedback van burgers, vrijwilligers en organisaties wordt gebruikt om de werking te 

optimaliseren.

 Bij belangrijke initiatieven en projecten is er aandacht voor consultatie en participatie van 

belanghebbenden

 De sleutelprocessen worden geëvalueerd en regelmatig geoptimaliseerd.

💡

Verbeterde werking binnen sociale dienstverlening & zorg

Werken aan kwaliteit in kinderopvang
Ook in de voor- en naschoolse kinderopvang werd de

afgelopen periode gewerkt aan continue verbetering door

middel van een kwaliteitstraject. In 2021 werd een

onderzoek uitgevoerd naar de bestaande werking en de

mogelijke verbeterpunten. Dit jaar worden de resultaten

met de directies en toezichters besproken met als doel om

tot verbeteracties te komen.

Met oog op het beheersen van risico’s, genereren

van efficiëntie en de verbetering van de werking,

werden in de afgelopen periode diverse acties op

poten gezet en gerealiseerd binnen de sociale

dienstverlening en zorg.

Zo kun u reeds lezen dat de analyse en uitwerking

van procesbeschrijvingen werd opgestart binnen de

sociale dienst van het OCMW. Daarnaast werden

verbeterpunten opgelijst en besproken n.a.v. de

inspectie over de controle van de medische kosten
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Op de planning... 

Ook in najaar ‘22 en voorjaar ’22 staan 

weer heel wat projecten op stapel. 

Organisatiebeheersing is immers nooit 

helemaal “af”. Het is een proces dat zich 

voortdurend doorheen de hele 

organisatie doorzet. Benieuwd wat op de 

planning staat? U komt het hier te weten!  

Het kwaliteitsbeleid van lokaal bestuur Zaventem is sinds vele jaren één van de

hoekstenen van de organisatie. Het zorgt er mee voor dat de gemeente steeds

vooruitstrevend is en blijft. Door de eigen werking te blijven in vraag stellen en in te

spelen op toekomstige wijzigingen en opportuniteiten zal de organisatie zichzelf blijven

verbeteren.

In 2022-2023 blijven de eerder toegelichte projecten hoog op de agenda staan. Naast 

het continueren en afwerken van de lopende projecten, worden ook enkele 

bijkomende projecten geïnitieerd in het kader van organisatiebeheersing. 

Een greep uit de projecten en acties die nog op de planning staan: 

• Afwerken van de missie en visie en vertalen in de dagelijkse werking van de 

organisatie 

• Opmaken van een monitorings- en rapporteringssysteem, rekening houdend met de 

informatiebehoeften van de beleidsorganen, het management, de diensten en 

medewerkers, door de diverse actoren samen te brengen. 

• Hervormen van de organisatiestructuur en de personeelsformatie

• Bepalen rol en taakstelling van het managementteam op basis van de nieuwe 

structuur (via een afsprakennota)

• Afbakenen van de politieke en ambtelijke bevoegdheden via het verfijnen van de 

afsprakennota CBS/VB en MAT 

• Stimuleren kennisdeling tussen de diensten en afdelingen heen (bv. via een 

intranet). 

• Vormgeven van een hedendaags personeelsbeleid: aanwezigheidsbeleid, 

vormingsbeleid, actualisering functiebeschrijvingen 

• Uitwerken nood– en interventieplannen in kader van welzijn en preventie

• Het uitwerken van een kader voor organisatiebreed procesmanagement, met 

inbegrip van een visie m.b.t. procesmanagement, sjablonen en methodieken voor 

het uittekenen en optimaliseren van processen.

• Het uittekenen van de kritische processen van de sociale dienst, zoals (equivalent) 

leefloon, budgethulpverlening, financiële ondersteuning in noodsituaties, borgstelling 

systeem I, activering, terugvordering steun.

• ...

Meer over dit -en wellicht nog veel meer- leest u … in 2023!
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