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Situering en context van de opdracht
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Onderzoeken van het gebruik, kosten en baten van Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

Situering en context van de opdracht

Vlaamse Brede Heroverweging          

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) voorziet in een

doorlichting van uitgavenposten binnen de Vlaamse

Begroting. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van de

publieke financiën te verbeteren op vlak van efficiëntie

en effectiviteit.

Deze onderzoeksopdracht werd getrokken vanuit het

Agentschap Overheidspersoneel. Deloitte Consulting &

Advisory werkte de onderzoeksopdracht samen met

Agentschap Overheidspersoneel uit.

Doelstellingenmanagement & Traject

‘Traject’ is de toepassing binnen de Vlaamse Overheid voor

organisatiebreed doelstellingenmanagement. Traject is

ontstaan als toepassing om doelstellingen vanuit verschillende

invalshoeken (beleids-, beheers- en organisatiedoelstellingen)

bij te houden, op te volgen en te rapporteren.

De onderzoeksopdracht bestaat uit het opstellen van een

business case voor de toepassing ‘Traject’. Concreet is het de

bedoeling om inzicht te krijgen in het gebruik, de kosten en

baten, en de verhouding van ‘Traject’ ten opzichte van

andere aspecten/ invalshoeken/ toepassingen op vlak van

doelstellingenmanagement binnen de Vlaamse Overheid.

Deze inzichten worden geconsolideerd in de business case,

aangevuld met aanbevelingen voor de toekomst m.b.t.

doelstellingenmanagement.

Onderzoeksvragen

Concreet vertaalt de opdracht zich in een aantal

onderzoeksvragen:

• Wat is de actuele nood aan een uniforme ondersteunde

toepassing voor het bijhouden, opvolgen en rapporteren

van doelstellingen, voor welke componenten?

• Biedt de toepassing hier anno 2021 nog een antwoord

op? Wat is de actuele meerwaarde?

• Op welke wijze plaatsen we 'Traject' naast het

bijhouden, opvolgen en rapporteren van doelstellingen

vanuit andere invalshoeken, bv. de nieuwe beleids- en

begrotingstoelichting (BBT)?

• …
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Aanpak en methodologie
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Er werd op verschillende manieren input verzameld om tot de uitkomsten van de opdracht te komen

Aanpak en methodologie

Documentanalyse:

Informatie m.b.t. de historiek, uitgangs-

punten, werking van doelstellingen-

management en Traject werd geanalyseerd.

Toegang tot Traject:

De mogelijkheden en werking van Traject

werden bekeken. Er werd toegang verschaft

tot Traject zodat hier een goed beeld van

gevormd kon worden.

Strategische interviews:

In kader van doelstellingenmanagement

(historiek, andere aspecten/ invalshoeken/

toepassingen dan Traject) werden zeven

strategische interviews uitgevoerd. In

bijlage kan een gedetailleerd overzicht

teruggevonden worden.

Online bevraging bij entiteiten:

Er werd een online bevraging gedaan bij de

entiteiten van de Vlaamse Overheid over

het gebruik, de kwantitatieve en

kwalitatieve voor- en nadelen van Traject

en alternatieve toepassingen. 37 entiteiten

namen deel aan de bevraging. In bijlage kan

een gedetailleerd overzicht teruggevonden

worden.
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Doelstellingenmanagement binnen de Vlaamse Overheid
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Er zijn verschillende niveaus en invalshoeken op vlak van doelstellingenmanagement binnen de Vlaamse Overheid

Doelstellingenmanagement binnen de Vlaamse Overheid

Niveau 
Vlaamse Overheid

Niveau entiteit

Niveau personeelslid

Beleidsdoelstellingen
(verticaal en horizontaal)

Begrotingsdoelstellingen

Entiteitsdoelstellingen:
• Beleidsdoelstellingen voor entiteit

• Transversale/ horizontale doelstellingen voor entiteit

• Doelstellingen uit reguliere/ recurrente werking
• Doelstellingen interne werking entiteit

• Risico- en organisatiebeheersing 

• Financiële doelstellingen (i.f.v. begroting)

Entiteitsdoelstellingen:
• Beleidsdoelstellingen voor entiteit

• Transversale/ horizontale doelstellingen voor entiteit

• Doelstellingen uit reguliere/ recurrente werking
• Doelstellingen interne werking entiteit

• Risico- en organisatiebeheersing 

• Financiële doelstellingen (i.f.v. begroting)

…

Individuele doelstellingen 

personeelslid i.f.v. 
entiteitsdoelstellingen
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Individuele doelstellingen 

personeelslid i.f.v. 
entiteitsdoelstellingen

…

Individuele doelstellingen 

personeelslid i.f.v. 
entiteitsdoelstellingen

Individuele doelstellingen 

personeelslid i.f.v. 
entiteitsdoelstellingen

…
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Er zijn verschillende niveaus en invalshoeken op vlak van doelstellingenmanagement binnen de Vlaamse Overheid

Doelstellingenmanagement binnen de Vlaamse Overheid

Er zijn verschillende soorten van doelstellingen, op verschillende niveaus, binnen de Vlaamse Overheid. Het gaat om een duidelijke doelstellingencascade:

Doelstellingen op niveau van de Vlaamse Overheid:

Op niveau van de Vlaamse Overheid worden de overkoepelende beleidsdoelstellingen geformuleerd. Dit kunnen zowel verticale doelstellingen (binnen een bepaald beleidsdomein,

entiteit) of transversale/ horizontale (over meerdere beleidsdomeinen/ entiteiten) zijn. Ook de begroting (financiële middelen) wordt op niveau van de Vlaamse Overheid

opgemaakt. Hierbij zijn de beleids- en begrotingscyclus voor voorbereiding, bepaling, uitvoering, monitoring en evaluatie van beleid en begroting van belang.

Doelstellingen op niveau van de entiteiten van de Vlaamse Overheid:

Op niveau van de entiteiten worden de relevante doelstellingen door elke entiteit geformuleerd. Deze komen voort uit de beleidsdoelstellingen (verticaal en horizontaal) die

relevant zijn voor de entiteit maar omvatten eveneens doelstellingen op vlak van de reguliere/ recurrente werking en op vlak van het optimaliseren van de interne werking van de

entiteit. De entiteit maakt een strategie op om deze doelstellingen te realiseren. Het realiseren van de doelstellingen gebeurt door het uitvoeren van processen en projecten.

Daarnaast wordt elke entiteit geacht om aan risico- en organisatiebeheersing te doen, ook op vlak daarvan zijn er dus doelstellingen. Op financieel vlak dient de begroting

eveneens per entiteit bepaald en opgevolgd te worden (financiële doelstellingen).

Doelstellingen binnen de entiteiten van de Vlaamse Overheid:

De doelstellingen van de entiteiten kunnen tenslotte verder worden vertaald naar doelstellingen op niveau van afdelingen, teams en individuele personeelsleden.
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…

…

Er zijn verschillende instrumenten voor bijhouden, opvolgen en rapporteren van de verschillende doelstellingen

Doelstellingenmanagement binnen de Vlaamse Overheid

Niveau 
Vlaamse Overheid

Niveau entiteit

Niveau personeelslid

• Vlaams Regeerakkoord, beleidsnota’s en –brieven

• Transversale/horizontale beleidsplannen

• Kaderdecreet BBB, andere decreten

• Begroting

• Ondernemingsplan, beheers- of 

managementovereenkomst

• Procesmanagement

• Project- en programmamanagement

• Systeem voor risico- en organisatiebeheersing

• Boekhouding (Orafin)

• Ondernemingsplan, beheers- of 

managementovereenkomst

• Procesmanagement

• Project- en programmamanagement 

• Systeem voor risico- en organisatiebeheersing

• Boekhouding (Orafin)

…

Individuele 

doelstellingen 

(PLOEG)
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Individuele 

doelstellingen 

(PLOEG)
…

Individuele 

doelstellingen 

(PLOEG)

Individuele 

doelstellingen 

(PLOEG)
…

(Toekomstige) beleids- en begrotingstoelichting BBT

Tr
a

je
ct

*

Personeelsplan Personeelsplan 

*Traject bevat transversale/horizontale beleidsplannen en doelstellingen uit het 
regeerakkoord, maar bevat geen begroting op niveau van de Vlaamse Overheid
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Er zijn verschillende instrumenten voor bijhouden, opvolgen en rapporteren van de verschillende doelstellingen

Doelstellingenmanagement binnen de Vlaamse Overheid

De verschillende doelstellingen worden aan de hand van verschillende instrumenten (bronnen, documenten, toepassingen) bijgehouden, opgevolgd, gerapporteerd:

De beleidsdoelstellingen worden voornamelijk vastgelegd in het Vlaamse Regeerakkoord, in de beleidsnota’s en –brieven, maar ook in transversale/ horizontale beleidsplannen.

Het Kaderdecreet BBB en andere decreten zijn eveneens van belang op vlak van de reguliere/ recurrente beleidsdoelstellingen. De begrotingsdoelstellingen zijn vastgelegd in de

begroting (opmaak, aanpassing en uitvoering).

De entiteitsdoelstellingen worden voornamelijk vastgelegd in en opgevolgd aan de hand van de ondernemingsplannen, beheers- of managementovereenkomsten. Deze bevatten

de verschillende entiteitsdoelstellingen (relevante beleidsdoelstellingen, doelstellingen m.b.t. reguliere/ recurrente werking en op vlak van het optimaliseren van de interne

werking). Op vlak van proces-, project- en programmamanagement worden vaak bijkomende plannen opgemaakt en specifieke opvolgingsinstrumenten en –toepassingen gebruikt.

Op vlak van risico- en organisatiebeheersing speelt Audit Vlaanderen een belangrijke rol om na te gaan of de nodige systemen (o.a. voor meten van effectiviteit en efficiëntie)

hiervoor bij de entiteit aanwezig zijn. De boekhouding van entiteiten wordt gevoerd in Orafin. De geconsolideerde boekhouding van alle entiteiten laat toe om de begroting op te

volgen. De individuele personeelsdoelstelling worden bijgehouden en opgevolgd in PLOEG.

Traject werd geïntroduceerd als online IT-applicatie voor het registreren, aan mekaar koppelen en opvolgen van doelstellingen, processen en projecten. Op die manier laat Traject

toe aan de entiteiten om alle entiteitsdoelstellingen (vanuit beleid, vanuit transversale/ horizontale plannen, op vlak van reguliere/ recurrente werking, op vlak van interne

projecten, enz.) bij te houden, op te volgen en te rapporteren. Het geheel van al deze doelstellingen laat toe om te consolideren op niveau van de Vlaamse Overheid.

De beleids- en begrotingstoelichting (BBT) is een recent instrument dat, in kader van de evolutie naar prestatiebegroting, toelaat om beleids- en begrotingsdoelstellingen meer

geïntegreerd bij te houden, op te volgen en te rapporteren. Het geeft een overzicht op niveau van de Vlaamse Overheid, geconsolideerd op basis van transversale/ horizontale en

entiteit specifieke informatie.
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Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement
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Traject werd ontwikkeld in kader van het streven naar een ééngemaakt organisatiebreed doelstellingenkader met 
bijhorende efficiënte en effectieve monitoring

Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

In 2014 werd gestart met de ontwikkeling van een eengemaakt organisatiebreed

doelstellingenkader binnen de Vlaamse Overheid (taxonomie, richtlijnen, efficiënte en

effectieve monitoring).

“De taxonomie geeft een zienswijze weer over hoe entiteiten van de Vlaamse Overheid hun

doelstellingencascade kunnen vormgeven om zo op een efficiënte en effectieve manier het

geheel van hun werking te kunnen plannen, op te volgen en erover te kunnen rapporteren.”

Doelstellingenmanagement is de methodiek van de Vlaamse overheid die ernaar streeft om

de beleids-, beheers-, en financiële cyclus beter te integreren.

De online tool ’Traject’ werd voorzien om voor een bijhorende efficiënte en effectieve

monitoring te zorgen. Het is een online IT-applicatie voor het registreren, aan mekaar

koppelen en opvolgen van doelstellingen, processen en projecten. Het laat de entiteiten van

de Vlaamse overheid toe om een overzicht te hebben van doelstellingen, om transversale en

horizontale plannen, beleids- en beheersplannen en interne plannen op te volgen er erover te

rapporteren.

Doelstellingenmanagement & ‘Traject’ Objectieven/ voordelen

• Geïntegreerd doelstellingenkader met strategische focus

• Uniforme manier van aangeven welke doelstellingen vooropgesteld worden

• Tussentijdse actuele statusopvolging en eenvormige rapportering

• Vereenvoudigde opvolging van transversale plannen

• Verlaagde plan- en rapporteerlast (geen dubbel inputwerk in verschillende tools)

Effectieve en efficiënte monitoring op niveau van de VO, koppeling tussen entiteit

specifieke en VO brede monitoring.

Sinds 2015 werd de tool in gebruik genomen. Initieel was Departement Kanselarij en Bestuur

beheerder van de applicatie. Sinds September 2020 is Agentschap Overheidspersoneel de

beheerder. In kader van de fusie tussen het Departement Kanselarij en Bestuur en het

Departement Buitenlandse Zaken werd beslist om het beheer van Traject over te hevelen.
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Traject is een online IT-applicatie voor het registreren, aan mekaar koppelen en opvolgen van doelstellingen, processen en 
projecten

Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

Conform aan de taxonomie van het doelstellingenmanagement werden in TRAJECT verschillende bouwstenen geconfigureerd: Inhoudelijk Structuurelement & bijhorend beleidsveld (nieuw sinds

2019), doelstelling, project, proces, programma, indicator. De processen en projecten op entiteitsniveau vormen de basiselementen. Via de brillen kan er vanuit verschillende perspecteieven/

plannen/ bronnen naar de doelstellingen gekeken worden.

De functioneel beheerders van elke entiteit zorgen voor de aanmaak van de items. Voor de opvolging genereert de toepassing periodieke voortgangsrapporten die door de item-

verantwoordelijken ingevuld worden. Desgewenst kunnen er indicatoren gekoppeld worden die nadien voorzien worden van metingen. In beide gevallen wordt een kleurcode toegewezen.

Alle informatie die in TRAJECT geregistreerd wordt, komt terecht in een achterliggende databank die via rapportering kan bevraagd worden. De rapportering wordt op verschillende niveaus

aangeboden: de detailgegevens van één bepaald item, het exporteren van de online overzichtslijsten of via voorgeprogrammeerde rapporten met specifieke inhoud en in een bepaalde layout. De

rapporteringsinstrumenten zijn voor alle gebruikers beschikbaar. Sommige vormen vereisen enige kennis van Traject, maar de standaardrapporten vergen slechts een eenvoudige druk op de knop.

Traject werd begin 2015 in dienst gesteld als monitoringtool van het Vo-doelstellingenmanagement. Het is een ondersteunend instrument voor de entiteiten van de Vlaamse overheid, met het

doel om op een uniforme & efficiënte manier te rapporteren over de activiteiten van een organisatie. De software is gebaseerd op het standaard product pmProjectTeam van het vlaamse bedrijf

TenForce, dat geconfigureerd werd volgens de specifieke noden van de Vlaamse overheid.

Werkingskosten van Traject

De jaarlijkse kosten van Traject bedragen ongeveer € 207 000 (licentiekost, upgrade, Traject helpdesk, releases). Deze kosten worden gefinancierd door de entiteiten die in 2015 mee intekenden

op het gebruik van Traject als applicatie. Daarnaast is er bij AgO een medewerker voor de ondersteuning van de toepassing.

Werking en beheer van ‘Traject’
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Slechts een klein deel van de entiteiten maakt intensief gebruik van Traject

Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

Intensief gebruik
15%

Matig gebruik
18%

Miniem gebruik
48%

Geen gebruik
19%

Gebruik van Traject bij entiteiten van de Vlaamse Overheid:

• Op basis van het aantal aanmeldingen per jaar, maakt 67% van de

entiteiten geen of minimaal gebruik van Traject.

• De vijf meest intensieve gebruikers van de Traject vertegenwoordigen

77% van het totaal aantal aanmeldingen op jaarbasis.

• Voor entiteiten die matig gebruik maken van Traject, komt het aantal

aanmeldingen overeen met minder dan 5 aanmeldingen per gebruiker

per jaar.

• De online bevraging (2021) toont dat enkele entiteiten die

aanmeldingen deden in 2020 Traject ondertussen niet meer gebruiken.

Op basis van totaal (alle gebruikers) aantal aanmeldingen per jaar in 2020: intensief (vanaf 100), matig (15-99), miniem (<15), geen (0)

Op basis van cijfers uit Traject
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Traject wordt voornamelijk gebruikt voor het opvolgen van transversale plannen en beleidsnota’s en -brieven   

Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

39%

61%
72%

39%
28%

Vlaams Regeerakkoord Beleidsnota's en
beleidsbrieven

Transversale en
horizontale

beleidsplannen

Projecten en
programma's van entiteit

Doelstellingen van
entiteit op vlak van

organisatie- en
risicobeheer

Bijhouden, opvolgen en rapporteren van type doelstellingen met Traject› Traject wordt voornamelijk gebruikt voor de
opvolging van transversale en horizontale
beleidsplannen en beleidsnota’s en -
brieven.

› 28% gebruikt Traject voor de opvolging van
doelstellingen op vlak van organisatie- en
risicobeheer en 39% gebruikt Traject voor
de opvolging van het Vlaamse
Regeerakkoord en de projecten en
programma’s van de entiteit.

› Uit de online bevraging blijkt dat
doelstellingen worden ingevoerd in Traject
ter rapportering, maar niet zozeer om het
effectieve project management te doen.

Het grootste voordeel van Traject is dat het 
een VO-brede tool is waarin doelstellingen uit 

horizontale en transversale beleidsplannen 
opgevolgd kunnen worden

Op basis van online bevraging
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Ook de tijdsbesteding in Traject sluit aan bij de inzichten m.b.t. het type doelstellingen waarvoor Traject gebruikt wordt

Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

 -  200  400  600  800  1.000  1.200  1.400  1.600  1.800

Doelstellingen entiteit o.v.v. organisatie- en risicobeheer

Doelstellingen uit Vlaams Regeerakkoord

Doelstellingen uit projecten/programma's van entiteit

Doelstellingen uit beleidsnota's en beleidsbrieven

Doelstellingen uit transversale/horizontale
beleidsplannen

Aantal uren

Input in Traject Opvolging info in Traject Rapportering info in Traject

Tijdsbesteding in Traject per type doelstelling› Gelet het feit dat Traject voornamelijk gebruikt
wordt voor het doelstellingenmanagement
met betrekking tot transversale en
horizontale beleidsplannen, wordt hier ook
het meeste tijd aan besteed wat betreft
input, opvolging en rapportering in Traject.

› Het meeste tijd wordt besteed aan het
invoegen van informatie in Traject (ca. 2630
uur), vervolgens aan het opvolgen van
doelstellingen in Traject (ca. 2575 uur). Het
minste tijd wordt besteed aan rapportering
(ca. 810 uur), wat mogelijks te verklaren is
door de set van goed uitgewerkte
standaardrapporten in Traject. Deze kunnen
zonder veel manuele aanpassingen gebruikt
worden voor de opvolging en evaluatie van
het ondernemingsplan en voor de evaluatie
van de leidend ambtenaar.

Op basis van online bevraging
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De beoordeling van Traject op verschillende criteria geeft inzicht in redenen voor het niet gebruiken van Traject

Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

Op basis van online bevraging

Gebruiksvriendelijkheid Doeltreffendheid

› De gemiddelde score die gebruikers geven aan de
doeltreffendheid van Traject op vijf. Dit is voornamelijk te wijten
aan de gepercipieerde complexiteit van Traject, waardoor het
voor gebruikers minder geschikt is voor intern project
management.

2,13› De gemiddelde score die gebruikers geven aan de
gebruiksvriendelijkheid van Traject op vijf. Respondenten geven
aan dat dit voornamelijk voortkomt uit de complexe en minder
intuïtieve opbouw.

1,78

Connecties met andere toepassingen Mogelijkheden tot slimme analyses en visuele dashboarding

› De gemiddelde score die gebruikers geven aan de
mogelijkheden voor slimme analyses en visuele dashboards van
Traject op vijf. Respondenten geven aan dat alternatieve
toepassingen meer mogelijkheden bieden op vlak hiervan.

1,94› De gemiddelde score die gebruikers geven aan de connectie
met andere toepassingen van Traject op vijf. Respondenten
geven aan dat verdere koppeling met (interne) opvolgings-
systemen meer rapportering op maat mogelijk zouden maken.

1,61

Doordat Traject door de meeste respondenten niet intensief gebruikt wordt, is er minder vertrouwdheid met de toepassing, hetgeen de perceptie van ongebruiksvriendelijkheid en
complexiteit in de hand werkt. Onvoldoende gebruiksvriendelijkheid en onvoldoende aansluiting op de opvolgnoden van de entiteit worden door niet-gebruikers aangehaald als
de voornaamste redenen voor niet gebruik van Traject.
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Overige aangehaalde voor- en nadelen bevestigen de algemene vaststellingen

Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

Op basis van online bevraging

Voordelen Nadelen

› Een VO-brede tool waar doelstellingen opgevolgd kunnen
worden op vlak van beleids-, horizontale en transversale
projecten

› Aangepast aan werking en bouwstenen van de Vlaamse Overheid

› Hergebruik van statussen van projecten voor verschillende
doelstellingen

› Mogelijkheid om met meerdere personen de status van een
project aan te vullen en op te volgen

› Ondersteuning vanuit helpdesk

› Eenvoudige export van rapporten naar andere Office
toepassingen (Word en Excel)

› Minder gebruiksvriendelijk, meer complex, minder intuïtief

› Tragere interface die regelmatig vastloopt

› Veel manueel werk om projecten/doelstellingen in te geven en af te sluiten

› Perceptie van verschillende tussenschotten tussen entiteiten en types
doelstellingen, waardoor het niet eenvoudig is om een globaal overzicht te
hebben*

› Ingave op basis van projecten en processen maakt de integratie van informatie
over doelstellingen minder intuïtief (moeilijk om cascade te maken op vlak van
indicatoren)

› Minder mogelijkheden om rapporteringen te visualiseren. Deze 
functionaliteiten worden als complex ervaren

› Onvoldoende koppeling met andere (interne) opvolgingssystemen 
(vb. Intern BI systeem)

› De manier waarop doelstellingen geformuleerd en beheerd worden is sterk
afhankelijk van de entiteit. Oplossingen op maat zijn nodig

*De tussenschotten bestaan op vraag van de entiteiten om doelstellingen niet zichtbaar te maken voor elkaar. 
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Er worden verschillende alternatieven gebruikt voor bijhouden, opvolgen en rapporteren van doelstellingen

Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

Op basis van online bevraging

Excel
44%

Andere Microsoft 
toepassingen**

25%

Andere specifieke
toepassingen*

31%

Alternatieven voor Traject Frequentie van gebruik alternatieve toepassingen

› Excel, SharePoint en andere Office toepassingen zijn het voornaamste alternatief
(totaal 69%) voor Traject.

› Voor de categorie ‘andere’ worden 11 verschillende tools gebruikt, wat erop wijst
dat Traject niet aansluit bij de noden van de verschillende entiteiten.

› *Andere specifieke toepassingen voor het opvolgen van doelstellingen:
Beheersinformatiesysteem, Egel, Apropos, Pure, Planview, POCO, SSRS, Tableau,
DIGIBIB, Rapporteringssysteem FWO

› **Andere Microsoft toepassingen: SharePoint, PowerBI, PowerPoint, Word, PMO
Tool in Microsoft Dynamics 365

› 52% van de respondenten gebruiken deze toepassingen minstens
maandelijks, mede doordat ze meer gebruikt worden voor interne
projectopvolging.

Dagelijks
7%

Wekelijks
2%

Maandelijks
43%Per kwartaal

25%

Enkele keren 
per jaar

14%

Nvt
9%
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De alternatieven worden voornamelijk gebruikt voor bijhouden, opvolgen en rapporteren van doelstellingen uit projecten 
en programma’s en op vlak van organisatie- en risicobeheer

Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

Op basis van online bevraging

Alternatieven van Traject per type doelstelling

0 5 10 15 20 25 30

Doelstellingen uit Vlaams Regeerakkoord

Financiële doelstellingen van de entiteit

Doelstellingen uit transversale/horizontale beleidsplannen

Doelstellingen uit beleidsnota's en beleidsbrieven

Doelstellingen entiteit o.v.v. organisatie- en risicobeheer

Doelstellingen uit projecten/programma's van entiteit

Excel Microsoft toepassingen Andere
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De alternatieven scoren hoger op de verschillende bevraagde criteria

Traject als toepassing voor doelstellingenmanagement

Op basis van online bevraging

Overzicht van scores op criteria per toepassing

1,9 2,7 3,3 3,4

2,7
3,0

3,0 2,8
1,7

2,9

3,9 3,6
1,6

2,3

3,2
2,7

2,1

3,8

4,0
4,2

1,8

3,6

3,6 4,0

Traject

18,3

Excel Andere specifieke toepassingen Andere Microsoft toepassingen

20,7

11,8

21,0

Gebruiksvriendelijkheid

Doeltreffendheid

Connecties met andere toepassingen

Kostprijs

Integratie van invalshoeken doelstellingenmngmnt

Slimme analyses en dashboards
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Evoluties op vlak van prestatiebegroting en BBT
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Visie op prestatiebegroting

Evoluties op vlak van prestatiebegroting en BBT

• Tijdens de legislatuur van 2014-2019 werd verder ingezet op geïntegreerd doelstellingenmanagement met bijhorende efficiënte en effectieve

monitoring. Het objectief was om te komen tot een betere integratie van beleids-, beheers- en begrotingscycli.

• Prestatiebegroting wil een koppeling maken tussen de veranderlijke beleidsdoelstellingen, het monitoren van de prestaties en de inzet van middelen.

Naast een versterking van de link tussen het gevoerde beleid en de ingezette middelen, draagt het ook bij tot een verhoogde kwaliteit en efficiëntie

van het overheidsoptreden.

• Op middellange termijn is het doel van de Vlaamse overheid om te gaan naar “performance informed budgeting”, wat betekent dat prestatie-

informatie systematisch gebruikt wordt als verantwoording bij budgettaire beslissingen, maar niet noodzakelijk de omvang van de toegewezen

middelen bepaalt.

• BBT kadert in de visie op prestatiebegroting. Het is echter van belang dat er een grondige selectie gebeurt op vlak van prestatie indicatoren, om zo de

relevante info uit een grote hoeveelheid data te distilleren en beleid, monitoring en begroting te aligneren. Daarnaast dient ook een beslissing

gemaakt te worden over hoe deze indicatoren vervat zullen worden in het begrotingsproces.

Bron: 
1. Van Wymeersch, J. (2019). Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie. Geraadpleegd via: https://fin.vlaanderen.be/wp-content/uploads/2020/12/20190517_updated_eindrapport.pdf
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Visie op BBT in kader van prestatiebegroting

Evoluties op vlak van prestatiebegroting en BBT

De recente beleids- en begrotingstoelichting (BBT) sluit aan bij de visie op prestatiebegroting en het meer integreren van beleids- en

begrotingsdoelstellingen en cycli. Hier verder op inzetten om te komen tot de volledige realisatie van BBT (incl. beleidsdoelstellingen), ondersteund door

een toepassing die idealiter geconnecteerd is met boekhouding, is wenselijk.

WAAROM WORDEN DEZE OPGESTELD?

• De voornaamste doelstelling van BBT is om de band tussen de beleids- en de
begrotingsdoelstellingen te versterken. Daarom worden deze twee gebundeld in een geïntegreerd
document: de beleids- en begrotingstoelichting.

• Dit zou moeten leiden tot meer prestatie geïnformeerd begroten en een meer transparant
begrotingsbeleid.

• De BBT dient de externe lezer (voornamelijk het Vlaams Parlement, het Rekenhof en strategische
adviesraden) te informeren over het geplande beleid van de minister en de middelen die hij/zij
hiervoor wilt aanwenden.

• Concreet dient het document drie vragen te beantwoorden:

• Wat willen we bereiken?

• Wat gaan we daarvoor doen?

• Hoeveel budget wordt er tegenover gezet?

WAT IS HET?

• De BBT is een duidelijkere, transparante en overzichtelijke
rapportering van doelstellingen, opgedeeld per beleidsveld en
structuurelementen.

• Deze rapportering situeert zich op het niveau van de Vlaamse
Overheid, is verplicht en wordt opgelegd vanuit het
Departement Financiën en Begroting.

• Dit omvat zowel:

• De eigen doelstellingen van de entiteit;

• De horizontale en transversale doelstellingen.
Voorbeelden van transversale doelstellingen zijn het
“Actieplan Gaming”, “Energie- en Klimaatplan” en het
“Luchtbeleidsplan 2030”. Dit zijn doelstellingen die
worden uitgevoerd door verschillende ministers.
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Visie op BBT in kader van prestatiebegroting

Evoluties op vlak van prestatiebegroting en BBT

DE BBT OMVAT VIER SOORTEN DOCUMENTEN MET EEN GELIJKAARDIGE STRUCTUUR

TOEKOMSTIGE STAPPEN

1

2

Beleidsnota bij start van de regeerperiode

• Deze heeft dezelfde structuur als de beleids- en begrotingstoelichting (BBT).

BBT bij begrotingsopmaak

• Geeft een toelichting over het geplande beleid van de minister en de middelen die hij/zij hiervoor zal
aanwenden. De BBT gaat hierbij niet te veel in detail, gelet het feit dat de informatie op een duidelijke en
overzichtelijke manier aangeleverd moet worden.

3 BBT bij begrotingsaanpassing

• Hierbij worden (koers)wijzigingen van de beleids- en begrotingsprioriteiten van het lopende jaar toegelicht.

4 BBT bij uitvoering

• Deze kijkt terug naar de beleids- en begrotingsprestaties van het voorbije jaar. Hierbij zal ook de link met het
gevoerde beleid worden gelegd. Dit ter vervanging van de jaarlijkse ‘terugblik’ die bestond in de beleidsbrieven.

• In de toekomst zal de nieuwe rapportering de kans bieden om extra aandacht te besteden aan de prestatie-
informatie en bijhorende beleidsindicatoren.

• Het koppelen van kwaliteitsvolle indicatoren aan BBT’s, wat de volgende stap is naar een prestatie geïnformeerde begroting. Hierbij worden de prestaties ten opzichte van de
doelstellingen gemonitord. Op termijn zal prestatie-informatie geïntegreerd worden in het beleids- en begrotingsproces met als doel om tot meer beleidsleren te komen.

• Daarnaast is het van belang om dit te verder digitaal te ondersteunen, bv. met een toepassing, om zo de invulling van BBT’s vlotter en uniformer te laten verlopen bij de
verschillende entiteiten van de VO.

STRUCTUUR VAN DE BBT
I. Inhoudstafel

II. Inleiding door de minister

III. Samenvatting

IV. Transversale, horizontale en overkoepelende

strategische doelstellingen

V. Beleidsveld I

I. Inhoudelijk structuurelement 1

1. Strategische doelstellingen

2. Operationele doelstellingen

3. Budgettair kader

II. Inhoudelijk structuurelement 2

VI. Beleidsveld II

VII. Beleidsveld III
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Ook op lokaal niveau wordt er succesvol gewerkt volgens de principes van prestatiebegroting

Evoluties op vlak van prestatiebegroting en BBT

PRESTATIEBEGROTING BIJ LOKALE BESTUREN

• Op lokaal niveau geldt de beleids- en beheerscyclus (BBC). Hierbij worden
beleid en begroting reeds verder geïntegreerd, met eveneens een toepassing
die toelaat om beleids- en begrotingsdoelstellingen op te volgen met koppeling
aan de boekhouding.

• De sterktes van de BBC zijn:

• Er is ruimte voor maatwerk en flexibiliteit: de gemeentebesturen
kunnen de structuur van de beleidsrapporten richten op hun organisatie
en de inhoud ervan afstemmen op hun beleid.

• Planlastvermindering, doordat het gekoppeld is aan het
boekhoudsysteem.

• Onderscheid tussen prioritaire (actie die van naderbij opgevolgd dient
te worden) en niet-prioritaire doelstellingen, waardoor ook het
recurrent beleid en doelstellingen waaraan geen budgetten gekoppeld
zijn vervat zitten in BBC.

• Een gedeelde governance tussen de Algemeen en Financieel directeur.
De Financieel directeur maakt een voorontwerp van de
beleidsrapporten, dewelke vervolgens door de Algemeen directeur (in
samenwerking met het management) wordt aangevuld met
beleidsdoelstellingen en acties. Vervolgens keurt de Raad het algemeen
kader van organisatiebeheersing goed.

Bron: Deloitte Risk Advisory (2019): Opleiding BBC. Uitwerking en opvolging van het 
doelstellingenkader

• De rapportering van de BBC gebeurt tot op het niveau van
‘acties’ (vb. €80k dat geïnvesteerd wordt in de renovatie van
een sporthal). Op projectniveau wordt niet gerapporteerd in
BBC, dit gebeurt meer in afzonderlijke
Excelbestanden/Project Management tools op gemeentelijk
niveau.
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Ook in Nederland wordt er succesvol gewerkt volgens de principes van prestatiebegroting

Evoluties op vlak van prestatiebegroting en BBT

PRESTATIEBEGROTING IN NEDERLAND

• In Nederland wordt er reeds gewerkt volgens prestatiebegroting met een
integratie van beleids- en begrotingsdoelstellingen.

• Gebeurt o.b.v. “performance informed budgeting”, wat betekent dat prestatie-
informatie belangrijk is in het besluitvormingsproces, maar niet noodzakelijk de
omvang van de toegewezen middelen bepaalt.

• Deze prestatiebegroting bevat gedetailleerde financiële informatie, een
selectieve opname van prestatieindicatoren en –informatie en de nadruk ligt
er op beleidsevaluatie. De selectieve opname van indicatoren is van belang,
doordat er dysfunctionele effecten verbonden zijn aan een doorgedreven vorm
van prestatiebegroting (vraagt veel capaciteit)1.

• Daarnaast is het van belang om grondig te reflecteren over de presentatie van
de gegevens aan de verschillende gebruikers en de verschillende
informatiebehoeftes. De leesbaarheid van deze rapporten is hierbij primordiaal.

• Deze informatie wordt voor elk departement ter beschikking gesteld op de
website van het Nederlands Ministerie van Financiën2. Het bevat een
begrotingstoelichting o.b.v. de beleidsartikelen, de beleidsartikelen zelf en voor
elk beleidsartikel enerzijds de geselecteerde prestatieindicatoren en anderzijds
de budgettaire gevolgen per beleidsartikel.

• Daarnaast is er ook een duidelijke weergave van de middelen en uitgaven per
beleidsveld en de evolutie ten opzichte van het vorige jaar.

Bron: 
1. Van Wymeersch, J. (2019). Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-
informatie. Geraadpleegd via: https://fin.vlaanderen.be/wp-content/uploads/2020/12/20190517_updated_eindrapport.pdf
2. Klikmodel Nederlands Ministerie van Financiën. Geraadpleegd via https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2020/OWB/XII2
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Aanbevelingen voor de toekomst
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Samenvatting van de verschillende aanbevelingen

Aanbevelingen voor de toekomst

1. De business case toont aan dat er niet verder gegaan moet worden met Traject zoals de toepassing vandaag beschikbaar is en gebruikt wordt.

2. Voor het sturen van de organisatie, opvolgen van dagdagelijkse werking, projecten, enz. kunnen individuele toepassingen die entiteiten nu apart

gebruiken als alternatieven voor Traject verder geschaald worden. Het gaat hier om het ondersteunen van entiteiten, niet over centrale opvolging

(niveau dieper, relevant voor interne werking entiteit specifiek).

3. Het bijhouden en opvolgen van beleidsdoelstellingen en transversale/ horizontale doelstellingen blijft ook in de toekomst belangrijk. Maximaal

inzetten op prestatiebegroting en beleid en begroting dichter bij elkaar brengen is nodig. De visie op BBT voorziet daarin. Verder inzetten op

digitalisering van BBT, ondersteund door een toepassing, en een geïntegreerde governance is van belang.

4. Mits BBT volledig verder in voege treedt (voor opvolging van beleids- en begrotingsdoelstellingen, transversale plannen en recurrente werking) en

andere oplossingen voor interne doelstellingen verder geschaald worden, kan bekeken worden of ondernemingsplannen nog relevant zijn als

rapporteringsinstrument in de toekomst. Slide 32 toont hoe de doelstellingen die opgevolgd worden a.d.h.v. ondernemingsplannen eveneens via

andere toepassingen opgevolgd kunnen worden. Slide 36 licht dit verder toe.
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De business case toont aan dat er niet verder gegaan moet worden met Traject zoals de toepassing vandaag beschikbaar is 
en gebruikt wordt

Aanbevelingen voor de toekomst

• De opbouw van de doelstellingencascade en Traject als toepassing hierbij werd grondig overdacht en staat volledig op punt vanuit theoretisch

oogpunt.

• Desalniettemin wordt Traject vandaag slechts door een klein aantal entiteiten actief gebruikt voor doelstellingenmanagement. 67% van de entiteiten

gebruikt Traject niet of minimaal.

• De perceptie is dat Traject onvoldoende gebruiksvriendelijk, effectief, intuïtief, visueel, flexibel is om gericht aan doelstellingenmanagement te doen

binnen de organisatie.

• De entiteiten die wel gebruik maken van Traject doen dit voornamelijk vanuit een rapporteringsoogpunt en voor het opvolgen van transversale/

horizontale doelstellingen en beleidsdoelstellingen.

• De meeste entiteiten gebruiken dan ook alternatieven om hun doelstellingen (sturing van de organisatie, projecten) op te volgen, veelal in Excel,

maar ook in andere Microsoft toepassingen of zelfs andere aangekochte toepassingen (ook bij entiteiten die betalen voor Traject).

• 65% van de bevraagde entiteiten geeft dan ook aan geen nood te zien aan een uniform ondersteunde toepassing (zoals Traject of andere) voor het

bijhouden, opvolgen en rapporteren van doelstellingen van de entiteit.

Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de verschillende noden op vlak van doelstellingenmanagement en hoe deze in de toekomst, ook

bij het loslaten van Traject, opgevolgd kunnen worden. Het niet verder gaan met Traject impliceert dat de huidige jaarlijkse kost van Traject van € 207 000

(zie slide 14: licentiekost, upgrade, Traject helpdesk, releases) bespaard kan worden.
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Mogelijk volgens visie 
en opbouw van BBT, 
verder te realiseren 

en onderbouwen 
met toepassing

De verschillende behoeften op vlak van doelstellingenmanagement kunnen op verschillende manieren opgevangen 
worden

Aanbevelingen voor de toekomst

Opvolgingsnoden BBT       
(toekomst)

Ondernemings-
plan

Traject Andere 
toepassingen

Orafin PLOEG

Beleidsdoelstellingen X X X

Transversale/ 
horizontale doelstellingen

X X X

Begrotingsdoelstellingen X

Recurrente/ reguliere werking X X X

Projecten en programma’s X X X X

Organisatie- en risicobeheersing X X

Boekhouding X

Individuele doelstellingen X

Indien BBT en andere toepassingen niet meer 
nodig om te behouden

Verder op te schalen
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Voor het sturen van de organisatie, opvolgen van dagdagelijkse werking, projecten, enz. kunnen individuele toepassingen 
die entiteiten nu apart gebruiken als alternatieven voor Traject verder geschaald worden

Aanbevelingen voor de toekomst

• 65% van de bevraagde entiteiten geeft aan geen nood te zien aan een uniform ondersteunde toepassing (zoals Traject of andere) voor het bijhouden,

opvolgen en rapporteren van doelstellingen van de entiteit. Ze geven aan dat bestaande rapporteringen en alternatieve individuele toepassingen de

noden reeds afdekken of verder nodig zijn op maat van de entiteiten (niet uniform).

• Toch is het aanbevolen om de alternatieve toepassingen die vandaag gebruikt worden door entiteiten verder te bekijken en op te schalen waar

mogelijk en eventueel verder te ondersteunen met instructies. Er is niet noodzakelijk nood aan één gezamenlijke toepassing maar het is wel te

bekijken hoe meer ondersteuning geboden kan worden en waar er schaalmogelijkheden zijn > bv. meer PowerBI bovenop bestaande opvolging om

slimme analyses mogelijk te maken, geschaalde optie voor project en portfoliomanagement (verder te onderzoeken, Traject in de huidige vorm is niet

de juiste tool hiervoor).

• Dit om te vermijden dat entiteiten hun interne doelstellingen/ werking/ projecten enkel sturen vanuit Excel > verder professionaliseren van

doelstellingenmanagement.

• Vereiste functionaliteiten (zie volgende pagina): gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit (afhankelijk van doelgroep ander perspectief), visuele analyses,

enz.
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Voor het sturen van de organisatie, opvolgen van dagdagelijkse werking, projecten, enz. kunnen individuele toepassingen 
die entiteiten nu apart gebruiken als alternatieven voor Traject verder geschaald worden

Aanbevelingen voor de toekomst

Functievereisten van geschaalde oplossing:

› Moet vertrekken vanuit het 

doelstellingenperspectief, zodat er 

per doelstelling KPI’s en mijlpalen 

kunnen worden opgevolgd.

› Het moet mogelijk zijn om 

complexe KPI’s op te volgen.

› Eenvoud en gebruiksvriendelijkheid 

zijn de meest voorkomende vereisten 

voor een uniform ondersteunde 

toepassing.

› Niet te veel functionaliteiten in het 

systeem.

› Vermijden van dubbele ingave in 

meerdere toepassingen. 

› Moet voldoen aan de noden van de 

entiteit, anders ontstaan er 

uiteindelijk parallelle systemen.

› Er moet voldoende flexibiliteit zijn 

om vanuit verschillende 

perspectieven inzichten te geven.

› Er is nood aan voldoende slimme 

analyses en visualisatie.

Vertrekken vanuit 
doelstellingenperspectief

Gebruiksvriendelijkheid Connectiviteit met andere 
toepassingen

› Integratie met bestaande databanken 

en applicaties (Pure, Terra, Vlimpers, 

Orafin, …).

Voldoen aan noden van de entiteit
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Het bijhouden en opvolgen van beleidsdoelstellingen en transversale/ horizontale doelstellingen blijft ook in de toekomst 
belangrijk. Maximaal inzetten op prestatiebegroting en beleid en begroting dichter bij elkaar brengen is nodig. 

Aanbevelingen voor de toekomst

• Uit de beschrijving van BBT, de beschikbare instructies en template/ structuur blijkt duidelijk dat BBT gaat over beleidsdoelstellingen en begroting.

Ook transversale en horizontale plannen worden expliciet vermeld. Er is nog verder werk om dit verder te realiseren maar het idee van

prestatiebegroting en verder integreren van beleids- en begrotingscycli sluit hierbij aan.

• Er zijn mooie voorbeelden in NL waar er reeds gewerkt volgens prestatiebegroting en op lokaal niveau (zie slides 27-28) waar dit al in grote mate

gerealiseerd werd en waarbij er eveneens toepassingen beschikbaar zijn die toelaten om dit geïntegreerd op te volgen (incl. koppeling met

boekhouding en mogelijkheden om ook recurrent beleid en transversale/ horizontale doelstellingen mee op te nemen).

• Verder inzetten op digitalisering van BBT, ondersteund door een toepassing, en een geïntegreerde governance is van belang:

o BBT en bijhorende toepassing dienen verder uitgewerkt te worden in die zin.

o Daarnaast is het belangrijk dat het beheer/ governance daarvan gezamenlijk verloopt vanuit een “begrotings- en financieel oogpunt”

(Financiën en Begroting) en vanuit een “beleids- en professioneel doelstellingenmanagement oogpunt” (Agentschap Overheidspersoneel).
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Mits BBT volledig verder in voege treedt en andere oplossingen voor interne doelstellingen verder geschaald worden, kan 
bekeken worden of ondernemingsplannen nog relevant zijn als rapporteringsinstrument in de toekomst. 

Aanbevelingen voor de toekomst

Rekening houdend met alle doelstellingen die volgens bovenstaande manieren opgevolgd kunnen worden, verdwijnt op termijn de nood aan

ondernemingsplannen als rapporteringsinstrument (beleidsdoelstellingen, horizontale en transversale plannen, begroting, organisatiedoelstellingen,

projecten, interne werking kunnen allemaal via toekomstige BBT en geschaalde andere toepassingen bijgehouden en opgevolgd worden).

Dit verlaagt de administratieve planlasten verder. Elke entiteit zal nog steeds de strategie vormgeven en de organisatie aansturen in functie van de

doelstellingen. Plannen die daarvoor noodzakelijk zijn zullen opgemaakt worden en geschaalde toepassingen voor interne opvolging met nodige

flexibiliteit en visualisatie (bv. projectmanagement) zullen gebruikt worden maar een ondernemingsplan als rapporteringsinstrument zal niet meer

noodzakelijk zijn.
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Conclusies en volgende stappen
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Volgende stappen voor de verdere realisatie van doelstellingenmanagement

Conclusies en volgende stappen

Volgende stappen worden aanbevolen:

• Verder bekijken hoe meer ondersteuning geboden kan worden en eventueel bestaande toepassingen geschaald kunnen worden m.b.t. sturen van de

organisatie, opvolgen van dagdagelijkse werking, projecten, enz. binnen de entiteiten. Er kan hiervoor een diepgaandere analyse van de bestaande

toepassingen, functionele vereisten en mogelijke oplossingen gebeuren. Zoals aangehaald is er niet noodzakelijk nood aan één uniforme toepassing

die alle omvat, meer gedeeltelijke toepassingen (bv. projectmanagement) of verder inzetten op data analyses/ power BI kunnen oplossingen bieden.

• Voorgaande conclusies en aanbevelingen op vlak van beleidsdoelstellingen en transversale/ horizontale plannen zijn onder voorbehoud van het

verder realiseren van de prestatiebegroting en het volwaardig opnemen van beleidsdoelstellingen in BBT met ondersteuning van een toepassing. Dit

impliceert ook dat de governance niet enkel vanuit Financiën en Begroting verloopt maar dat Departement Financiën en Begroting en AgO als

evenwaardige partners werken. Financiën en Begroting kan dit opnemen vanuit een “begrotings- en financieel oogpunt”, AgO kan dit opnemen

vanuit een “beleids- en professioneel doelstellingenmanagement oogpunt”.
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Bijlagen
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Overzicht van strategische interviews

Bijlagen 

Strategische interviews (chronologisch):

• AgO – Verhouding met individueel doelstellingenmanagement (PLOEG), Elisabeth De Clercq en Kurt Ryckaert, op 28/04/2021

• AgO – Historiek, werking en ondersteuning van Traject, Guy Grysolle, op 28/04

• AgO – Visie op doelstellingenmanagement en de opdracht, Peter Rabaey, op 07/05/2021

• DKBZ – Verhouding met regelgevingsagenda, ondernemingsplannen en BBT, Frederik Vanlaere, op 17/05 en 17/06

• Audit Vlaanderen – Verhouding met risico- en organisatiebeheersing, Mark Vandersmissen, op 31/05

• DKBZ – Historiek van doelstellingenmanagement en Traject, Julie Bynens en Maarten Stieperaere, op 10/06

• DFB – Prestatiebegroting, BBT en doelstellingenmanagement, An de Meyer, op 24/06
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Online bevraging Traject: kerninformatie met betrekking tot de online bevraging

Bijlagen

› 37 entiteiten vulden de bevraging in,

wat overeenkomt met 59,6% van de

entiteiten van de Vlaamse Overheid.

› De doelstelling van deze online

bevraging is om het gebruik en de

voor- en nadelen van Traject en

alternatieve toepassingen voor

doelstellingenmanagement in kaart

te brengen.

› 51% van de respondenten maakt

gebruik van Traject om de

doelstellingen van de entiteit te

beheren.

ResponsgraadDoelpubliekDoelstelling Aantal gebruikers van Traject

› Deze online bevraging werd

uitgevoerd bij entiteiten van de

Vlaamse Overheid (diensten

Vlaamse Overheid).

› De bevraging werd verstuurd naar

het personeelslid binnen de entiteit

met relevante kennis om de

bevraging in te vullen (doorgegeven

door de Leidend Ambtenaar).
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Online bevraging Traject: een overzicht van respondenten per beleidsdomein

Bijlagen

1. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Agentschap Binnenlands Bestuur

2. Financiën en Begroting

Departement Financiën en Begroting

Vlaamse Belastingdienst

3. Economie, Wetenschap en Innovatie

VLAIO

Agentschap Plantentuin Meise

8. Onderwijs en Vorming

Departement Onderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten 

Onderwijsinspectie5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Departement WVG

Zorg en Gezondheid

VUTG

OPZC Rekem

Opgroeien

VAPH

6. Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Sport Vlaanderen

Vlaamse Regulator voor Media

7. Werk en Sociale Economie

Departement Werk en Sociale Economie

9. Landbouw en Visserij

Departement Landbouw en Visserij

Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek

10. Mobiliteit en Openbare Werken

Departement MOW

De Vlaamse Waterweg

11. Omgeving

Departement Omgeving

VMSW

Natuur en Bos

Vlaamse Milieumaatschappij

Onroerend Erfgoed

Vlaamse Landmaatschappij

Minaraad

4. Gemeenschapsonderwijs

GO!

Toerisme Vlaanderen

OPZ Geel

Digitaal Vlaanderen

OVAM

Het Facilitair Bedrijf

Flanders Investment and Trade
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