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LYDIA PEETERS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Vlaamse overheid - Monitoring werkbaarheid
De werkbaarheid in Vlaanderen gaat erop achteruit en we zien dat het aantal burn-outs
blijft stijgen. We zien ook het ziekteafwezigheidspercentage stijgen de voorbije jaren. Te
veel werkstress en een slechte balans tussen werk en privé blijven de grootste redenen
waarom mensen uitvallen.
De Vlaamse Regering zet werkbaarheidscheques in om werk werkbaarder te maken. De
Vlaamse overheid heeft ook zelf een groot personeelsbestand, onderverdeeld in
verschillende
departementen
en
autonome
agentschappen.
Ook
hier
kan
geëxperimenteerd worden met managementmethodes die leiden tot werkbaar werk.
Succesvolle praktijken kunnen dienen als voorbeeld voor de privésector.
1.

2.

3.

Wordt binnen de Vlaamse overheid - de departementen, (extern verzelfstandigde)
agentschappen, organisaties opgericht door de Vlaamse overheid - de
werkbaarheidsgraad gemonitord?
a)

Kan de minister wat betreft zijn/haar bevoegdheden een overzicht geven van
alle departementen, (extern verzelfstandigde) agentschappen en organisaties
opgericht door de Vlaamse overheid waar dit wel het geval is? Kan de minister
de resultaten van deze individuele monitoringen bezorgen?

b)

Kan de minister een overzicht van alle departementen, (extern verzelfstandigde)
agentschappen en organisaties opgericht door de Vlaamse overheid geven waar
zo’n monitoring niet uitgevoerd wordt?

Worden er binnen de Vlaamse overheid acties ondernomen om de werkbaarheid te
verbeteren?
a)

Zo ja, kan de minister een overzicht geven van elke actie en per actie aangeven
binnen welk deel (of delen) van de Vlaamse overheid ze uitgevoerd wordt?

b)

Kan de minister de evaluatie van elk van de acties geven?

Aangezien ziekteverzuim een belangrijke indicatie geeft van werkbaar werk, zou dit
een indicatie kunnen geven van goede praktijken.
Kan de minister een overzicht geven van het ziekteverzuim voor elk departement,
(extern verzelfstandigd) agentschap en organisatie opgericht door de Vlaamse
overheid?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Jan Jambon (305), Hilde Crevits (739), Bart
Somers (289), Ben Weyts (702), Zuhal Demir (983), Wouter Beke (640), Matthias
Diependaele (524), Lydia Peeters (1159), Benjamin Dalle (171).
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ANTWOORD

op vraag nr. 1159 van 7 mei 2021
van CAROLINE GENNEZ

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Bart Somers, Viceministerpresident van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

