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Kerninformatie met betrekking tot de online bevraging

Online bevraging Traject

› 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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In het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging loopt een onderzoeksopdracht rond 
doelstellingenmanagement en het gebruik van de toepassing Traject. De doelstelling van 
de opdracht is om het gebruik en de kosten en baten van Traject en de verhouding met 
andere invalshoeken op vlak van doelstellingenmanagement in kaart te brengen. 

Het doel van de online bevraging is om het gebruik en de kwantitatieve en kwalitatieve 
voor- en nadelen van Traject in kaart te brengen, alsook van alternatieve toepassingen
en methodes die vandaag door de entiteiten van de Vlaamse Overheid gebruikt worden 
voor het bijhouden, opvolgen of rapporteren van alle doelstellingen van de entiteit 
vanuit verschillende invalshoeken (organisatie-, beleids- en beheersdoelstellingen). 
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Responsgraad van de online bevraging m.b.t. Traject

Online bevraging Traject

60%

40%

Beantwoord

Niet beantwoord

› 60% van de entiteiten van de Vlaamse Overheid

hebben deelgenomen aan deze bevraging.

› 40% gaf geen contactgegevens door van relevante

personen om de bevraging aan te richten of

beantwoordde de vragenlijst niet.

Responsgraad voor online bevraging
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Een overzicht van respondenten per beleidsdomein

Online bevraging Traject

1. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Agentschap Binnenlands Bestuur

2. Financiën en Begroting

Departement Financiën en Begroting

Vlaamse Belastingsdienst

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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Gebruik van traject Intensiteit van gebruik Wie in de organisatie gebruikt Traject?

Kerncijfers over het gebruik van Traject

Online bevraging Traject

51%
Van de respondenten 

maakt gebruik van Traject 2,7%
Van de respondenten, 

maakt op dagelijkse basis 
gebruik van Traject

* Enkel departement Cultuur, Jeugd en Media

46%
Van de respondenten, 

maakt slechts één tot vier 
keer per jaar gebruik van 

Traject

Van de respondenten zijn 
‘Personeelsleden met een 

focus op 
doelstellingenmanagement 

of organisatie- en 
risicobeheersing’

27%

51%49%
Gebruikers

Niet-gebruikers

1

3

3

5

8

12

Administratieve ondersteuning

Beleidsmedewerkers

Alle personeelsleden

Top/middenkader

Projectleiders

Personeelsleden met focus op doelstellingenmanagement
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72% van de gebruikers, gebruikt Traject voor het 
opvolgen van horizontale en transversale 
doelstellingen

Gebruikers van Traject
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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

Online bevraging Traject

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
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Tijdsbesteding in Traject per type doelstelling

Online bevraging Traject

 -  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.
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Online bevraging Traject
De beoordeling van Traject op verschillende criteria

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

Online bevraging Traject

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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44% van de respondenten maakt geen gebruik 
van Traject, met als voornaamste reden dat het 
onvoldoende gebruiksvriendelijk is

Niet-gebruikers van Traject
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Voornaamste redenen voor het niet gebruiken van Traject

Online bevraging Traject

56%

33%
28% 28% 28%

22%
17%

Onvoldoende
gebruiksvriendelijk

Niet compatibel met
opvolgnoden

Onvoldoende bekend mee Onvoldoende om
verschillende invalshoeken
doelstellingenmanagement

te integreren

Onvoldoende voor slimme
analyses en dashboards

Hoge tijdsinvestering Onvoldoende connectie
met andere toepassingen

› De voornaamste reden voor het niet gebruiken van Traject is de gepercipieerde lage gebruiksvriendelijkheid;

› Daarna volgt het onvoldoende tegemoet komen aan de opvolgnoden van entiteiten.
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Alternatieven voor Traject

Online bevraging Traject

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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Gebruik van alternatieven voor Traject per type doelstelling

Online bevraging Traject

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

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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Alternatieven voor Traject scores op criteria

Online bevraging Traject

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

20,7

18,3

Traject

21,0

Excel Andere specifieke toepassingen Andere Microsoft toepassingen

11,8

Integratie van invalshoeken doelstellingenmngmnt

Gebruiksvriendelijkheid

Connecties met andere toepassingen

Doeltreffendheid

Kostprijs

Slimme analyses en dashboards
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Excel als alternatief voor Traject

Online bevraging Traject

Algemene scores

Intensiteit van gebruik Gepercipieerde voordelen Gepercipieerde nadelen

Wekelijks
5%

Maandelijks
47%Per kwartaal

32%

Enkele keren 
per jaar

16%

Gebruiksvriendelijkheid 3,59

Doeltreffendheid 3,78

Connecties met andere 
toepassingen

2,34

Kostprijs* 2,93

Integratie van invalshoeken 
doelstellingenmanagement

2,96

Slimme analyses en dashboards 2,67

› Gebruiksvriendelijk

› Lage kosten

› De meeste medewerkers in de 
organisatie zijn ermee vertrouwd, 
waardoor het ook frequenter gebruikt 
wordt

› Mogelijkheid om aan te passen aan de 
behoeften van de entiteit

› Connecties met andere toepassingen 
uit het Microsoft ecosysteem

› Weinig integratie met andere 
toepassingen (Orafin, Vlimpers, …)

› Mindere overzichtelijkheid op 
organisatieniveau. Dit zal wel 
toenemen door de jaren heen.

› Grotere foutenmarge: iedereen met 
toegang kan wijzigingen aanbrengen in 
de cellen

› Geen printbare versie mogelijk

Het grootste voordeel aan Excel is dat 
iedereen ermee vertrouwd is, zowel het top 

management als administratief 
ondersteunende diensten

*Mogelijks misinterpretatie, maar over het algemeen 
is hoe dichter bij 5, hoe goedkoper



Traject | Uitkomsten van online bevraging 18© 2021 Deloitte Consulting & Advisory BV

Andere Microsoft toepassingen als alternatief voor Traject

Online bevraging Traject

Algemene scores

Intensiteit van gebruik Gepercipieerde voordelen Gepercipieerde nadelen

Dagelijks
8%

Maandelijks
42%

Per kwartaal
33%

Enkele keren 
per jaar

17%

Gebruiksvriendelijkheid 4,00

Doeltreffendheid 4,22

Connecties met andere 
toepassingen

2,74

Kostprijs* 3,61

Integratie van invalshoeken 
doelstellingenmanagement

2,77

Slimme analyses en dashboards 3,39

› Gebruiksvriendelijk

› De meeste medewerkers in de organisatie
zijn ermee vertrouwd, waardoor het ook
frequenter gebruikt wordt

› Mogelijkheid om aan te passen aan de
behoeften van de entiteit

› Connecties met andere toepassingen uit
het Microsoft ecosysteem

› Visualisatie en dashboardmogelijkheden

› Er is geen geïntegreerde tool

› De kwartaalrapportering is een
momentopname – de historiek zit hier
niet in vervat.

Microsoft Ecosysteem

*Mogelijks misinterpretatie, maar over het algemeen 
is hoe dichter bij 5, hoe goedkoper
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Andere specifieke toepassingen voor doelstellingenmanagement als alternatief voor Traject

Online bevraging Traject

Algemene scores

Intensiteit van gebruik Gepercipieerde voordelen Gepercipieerde nadelen

Dagelijks
18%

Maandelijks
46%

Per kwartaal
9%

Enkele keren 
per jaar

9%

Niet van 
toepassing

18%

Gebruiksvriendelijkheid 3,59

Doeltreffendheid 3,98

Connecties met andere 
toepassingen

3,18

Kostprijs* 3,88

Integratie van invalshoeken 
doelstellingenmanagement

3,02

Slimme analyses en dashboards 3,33

› Volledig in eigen beheer. Bijgevolg is
deze snel aanpasbaar en voortdurend
in ontwikkeling

› Op maat van de entiteit en afgestemd
op de vragen van het kabinet

› ‘Pure’ is zeer geschikt voor de
opvolging van wetenschappelijke
projecten

› Betere integratie van internationale
databanken is wenselijk

› Sommige toepassingen vereisen een
grondige opleiding (vb. DIGIBIB)

Voorbeelden van andere toepassingen voor 
doelstellingenmanagement

› Pure

› Orafin

› Egel

› Apropos

› Planview

› DIGIBIB

› BeheersInformatieSysteem

› POCO

› SSRS

› Tableau

› Rapporteringssysteem FWO

*Mogelijks misinterpretatie, maar over het algemeen 
is hoe dichter bij 5, hoe goedkoper
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65%* van de respondenten ziet geen nood aan Traject 
of een alternatieve uniform ondersteunde toepassing 
voor doelstellingenmanagement vanuit verschillende 
invalshoeken

Uniform ondersteunde toepassing voor 
doelstellingenmanagement
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Uniform ondersteunde toepassing voor doelstellingenmanagement

Online bevraging Traject

Ja - Traject 
aangevuld 

met andere 
toepassingen

13%

Ja, een 
alternatief 

voor Traject
22%

Neen
65%

Is er voor uw entiteit nood aan een uniform ondersteunde 
toepassing voor doelstellingenmanagement?

35%
Van de respondenten geeft aan dat er wel nood is aan 

een uniform ondersteunde toepassing voor het 
bijhouden, opvolgen en rapporteren van 

doelstellingen van de entiteit.

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

Voornaamste redenen

› Opvolgingstool voor het ondernemingsplan
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Uniform ondersteunde toepassing voor doelstellingenmanagement

Online bevraging Traject

Ja - Traject 
aangevuld met 

andere 
toepassingen

13%

Ja, een 
alternatief voor 

Traject
22%

Neen
65%

Is er voor uw entiteit nood aan een uniform ondersteunde 
toepassing voor doelstellingenmanagement?

65%
Van de respondenten geeft aan dat er geen nood is aan 

een uniform ondersteunde toepassing voor het 
bijhouden, opvolgen en rapporteren van 

doelstellingen van de entiteit.
› De doelstellingen worden opgevolgd via het ondernemingsplan en

via bedrijfsindicatoren

› Systemen op VO-niveau voor opvolging van doelstellingen zijn vaak
complex en niet afgestemd op de noden van de entiteit

› Niet alle entiteiten organiseren zich op dezelfde manier. Een uniform
ondersteunde toepassing zal uiteindelijk leiden tot parallelle
systemen om aan de eigen noden te kunnen voldoen

Voornaamste redenen

› Huidige tools en toepassingen (Excel, Planview, PowerBI) komen
tegemoet aan de rapporteringsnoden van entiteiten

› Opvolging en rapportering moet aangepast kunnen worden aan het
type rapportering en de lezer, wat manuele ingrepen vereist (vb.
horizontale beleidsplannen vs. doelstellingen op organisatieniveau)
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Functievereisten voor uniform ondersteunde toepassing

Online bevraging Traject

› 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 gebruiks-

vriendelijkheid 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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