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Bestuurlijke boodschap
Het Rekenhof heeft de rapportering over de uitvoering 2008 van de beheersovereenkomst met zes agentschappen onderzocht, waaronder die
met het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
(VSAWSE). De beheersovereenkomst en de rapportering over de uitvoering ervan moeten de ministers in staat stellen het agentschap op
hoofdlijnen en op afstand aan te sturen en op te volgen, aldus de filosofie van beter bestuurlijk beleid.
Het Rekenhof stelt vast dat het agentschap een leertraject doormaakt en
zijn expertise op dit vlak nog verder uitbouwt. Het agentschap dient te
worden gestimuleerd om indicatoren te ontwikkelen die bruikbaar zijn
voor de opvolging en aansturing op hoofdlijnen en op afstand.
Het Rekenhof heeft een aantal verbeterpunten vastgesteld. Diverse organisatiedoelstellingen moeten meer specifiek, meetbaar en tijdsgebonden worden geformuleerd. Indicatoren ontbreken soms of zijn weinig
geschikt en slechts voor enkele beleidsmaatregelen werden (jaarlijkse)
streefwaarden in de beheersovereenkomst afgesproken. De uitvoeringsrapportering bleef deels beschrijvend, met onvoldoende kwantitatieve
gegevens. Al deze elementen bemoeilijken de mogelijkheid om het
agentschap aan te sturen door middel van de beheersovereenkomst. De
eigenlijke opvolging en aansturing van het agentschap geschieden dan
ook nauwelijks langs de beheersovereenkomst.
Een gestructureerde en geïntegreerde opvolging van de beleidsrealisaties is niet gegarandeerd. Het Vlaams Parlement werd onvoldoende geïnformeerd, zowel over de beheersovereenkomst zelf als over de uitvoering ervan.
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Samenvatting
Volgens het kaderdecreet bestuurlijk beleid stuurt de minister de beleidsuitvoering van agentschappen aan langs beheersovereenkomsten.
Het Rekenhof heeft een aantal agentschappen geselecteerd die in het
vernieuwde bestuurlijk organisatiekader een beheersovereenkomst afsloten en daarover dienden te rapporteren in 2009. Voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie koos het Rekenhof het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE). Dat agentschap heeft in 2009 verslag uitgebracht over de uitvoering in 2008 van
zijn beheersovereenkomst. Het Rekenhof heeft die rapportering onderzocht.
Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie wordt door twee ministers aangestuurd. De Vlaamse Regering heeft het VSAWSE onder het
hiërarchisch gezag geplaatst van de Vlaamse minister bevoegd voor
Werk en van de Vlaamse minister bevoegd voor Sociale Economie, wat
niet in overeenstemming is met de basisprincipes van het kaderdecreet
bestuurlijk beleid. Wel werd een beheersovereenkomst opgemaakt die in
principe aansturing op afstand mogelijk maakt.
De beheersovereenkomst met het VSAWSE is opgemaakt volgens de
principes die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd. Zij voorziet, behalve in een rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst,
ook in een evaluatie door het departement en in een beleidseffectenrapport. De beheersovereenkomst is eind 2006 ondertekend door de bevoegde ministers en de administrateur-generaal van het agentschap en
loopt over de periode 2007-2010. Zij is niet voorgelegd aan het Vlaams
Parlement.
De beheersovereenkomst met het subsidieagentschap heeft de horizontale doelstellingen van de Vlaamse Regering slechts in beperkte mate
geconcretiseerd. Het gebrek aan concrete organisatiedoelstellingen,
geschikte indicatoren en bijhorende streefwaarden bemoeilijkt de opvolging van de meeste van die doelstellingen. Voor een aantal gegevens
heeft de Vlaamse Regering ook nagelaten de rapporteringsformaten te
ontwikkelen die zij in het vooruitzicht stelde. Dat hypothekeert in belangrijke mate de opvolging van deze doelstellingen, zeker op het niveau van
de Vlaamse Gemeenschap in haar geheel.
De beheersovereenkomst heeft de doelstellingen die het oprichtingsdecreet aan het VSAWSE heeft opgedragen, vertaald in strategische en
operationele organisatiedoelstellingen voor functionele werking. Alleen
de operationele organisatiedoelstellingen die rechtstreeks verband houden met de kernopdracht van het agentschap, namelijk de betalingen en
de dossierbehandeling, kregen in de beheersovereenkomst goede indicatoren met een duidelijke streefwaarde mee. De beheersovereenkomst
in haar huidige vorm is dus slechts gedeeltelijk geschikt voor opvolging
en sturing op afstand.
De beleidsraad WSE heeft de verplichtingen inzake uitvoeringsrapportering en het tijdschema voor de rapportering over 2008 aangepast. De
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uitvoeringsrapportering 2008 van het VSAWSE bestaat uit twee deelrapporten en een samengevoegd rapport. Het eerste deelrapport geeft in
een tabel de normen, resultaten en eventuele toekomstgerichte activiteiten per artikel van de beheersovereenkomst. Een kleurencode geeft de
status van realisatie aan. Details over de resultaten staan in bijgevoegde
bijlagen. Het uitgebreide deelrapport 1 is in overleg tussen het agentschap en het departement opgemaakt. Het departement heeft daarbuiten nog een syntheserapport opgemaakt.
De ondernemingsplannen hebben tal van operationele organisatiedoelstellingen toegevoegd, zowel voor horizontaal beleid, voor interne werking als voor functioneel beleid. In de uitvoeringsrapportering van de
beheersovereenkomst is daar niet op ingegaan. In het jaarverslag van
het VSAWSE, bestemd voor het grote publiek, komen sommige van
deze nieuwe doelstellingen wel aan bod.
Het VSAWSE heeft over de generieke bepalingen voor horizontaal beleid en de organisatiedoelstellingen voor interne werking overwegend
beschrijvend gerapporteerd wegens de minder geschikte indicatoren
voor deze doelstellingen. De kwaliteit van de uitvoeringsinformatie over
de organisatiedoelstellingen voor functioneel beleid waarvoor wel geschikte indicatoren zijn uitgewerkt, is ruim voldoende.
Het departement werkt nauw samen met het agentschap voor de opvolging van de uitvoering(srapportering) van de beheersovereenkomst.
Agentschap en departement formuleerden voorstellen tot aanpassing
van de beheersovereenkomst. In plaats van de lopende beheersovereenkomst nog aan te passen, beslisten zij de aandachtspunten mee te
nemen bij de opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst 2011.
De kabinetten blijven het agentschap hoofdzakelijk dossiermatig en ad
hoc opvolgen. Alle actoren erkennen de potentiële meerwaarde van het
instrument beheersovereenkomst. Momenteel vinden zij de beheersovereenkomst echter nog te weinig performant en nog niet geschikt voor
sturing op afstand.
Het VSAWSE gebruikt de beheersovereenkomst als basis voor de eigen
werking en opvolging. Het heeft de doelstellingen uitgewerkt in het ondernemingsplan en verder doorvertaald in de individuele planningen. De
realisaties worden stelselmatig opgevolgd. Op grond van de zelfevaluatie heeft het VSAWSE ook heel wat verbeteracties geformuleerd.
Het departement gebruikt voor de opmaak van de beleidsbrieven gegevens die de agentschappen verstrekken. De verslaggeving over de uitvoering van de beheersovereenkomst vormt daarbij slechts een element.
Het Vlaams Parlement is niet rechtstreeks geïnformeerd over de activiteiten van het agentschap. Het jaarverslag, de beleidsbrieven en de toelichting bij de begroting bevatten wel fragmentarische en indirecte informatie over de uitvoering van de beheersovereenkomst en de activiteiten
van het agentschap.
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Antwoord van de ministers
In hun antwoord van 4 mei 2010 stellen de Vlaamse ministers bevoegd
voor Werk en Sociale Economie dat het VSAWSE, zoals alle agentschappen van de Vlaamse overheid, een leertraject doormaakt. Zij verwijzen naar een nieuw model van beheersovereenkomst uitgewerkt door
de Vlaamse Regering. De ministers melden dat de aanbevelingen van
het Rekenhof aandachtspunten zullen zijn bij het opmaken van de nieuwe beheersovereenkomst met het VSAWSE voor de periode 2011-2015.
Gemeenschappelijke bevindingen en reactie van de minister-president.
Het Rekenhof heeft eenzelfde onderzoek uitgevoerd bij zes agentschappen. Een aantal onderzoeksbevindingen waren gelijklopend. Het
Rekenhof stelde vast dat de opmaak van beheersovereenkomsten en
uitvoeringsrapporteringen de Vlaamse overheid veel inspanningen kost.
Toch worden die instrumenten nauwelijks gebruikt bij de aansturing,
opvolging en verantwoording.
De minister-president gaf in zijn reactie hierop aan dat de gemeenschappelijke bevindingen van het Rekenhof worden meegenomen in het
continue verbeterproces van de organisatiebeheersing bij alle agentschappen en departementen. Het zoeken naar SMART geformuleerde
doelstellingen en naar indicatoren is een aandachtspunt bij de voorbereiding van de tweede generatie beheersovereenkomsten.
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1.1

Inleiding
Organisatie van de Vlaamse overheid

Het regeerakkoord van juli 1999 stelde een grondige bestuurlijke vernieuwing in het vooruitzicht, waarvan een optimalisering van de organisatie en werking van de Vlaamse administratie een essentieel onderdeel
was. Het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 heeft de basis
voor de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid gelegd. Een
van de uitgangspunten van dit kaderdecreet was volgens de memorie
van toelichting bij het ontwerpdecreet het primaat van de politiek. Een
taakverdeling ondersteunt dit primaat van de politiek en de ermee samenhangende verantwoordelijkheid: de politiek verantwoordelijken bepalen het beleid, de departementen ondersteunen vooral het beleid en
de agentschappen voeren hoofdzakelijk het beleid uit.
De minister moet de beleidsuitvoering in de agentschappen aansturen
en opvolgen langs beheersovereenkomsten. Verscheidene agentschappen hebben in de legislatuur 2004-2009 voor het eerst een beheersovereenkomst afgesloten in het vernieuwde bestuurlijk organisatiekader.
1.2

Onderwerp van het onderzoek

Rekening houdend met het financieel belang en een spreiding over de
beleidsdomeinen, heeft het Rekenhof een aantal agentschappen geselecteerd die in het vernieuwde bestuurlijk organisatiekader een beheersovereenkomst afsloten en daarover dienden te rapporteren in 2009.
Voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie koos het Rekenhof
het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
(VSAWSE). Dat agentschap staat in voor de ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid in de reguliere sector, de non-profitsector
en de sociale economie in Vlaanderen. Met verschillende tewerkstellingsprogramma's, erkenningen en subsidies draagt het bij tot de bevordering van de werkgelegenheid.
Het VSAWSE heeft in 2009 op verschillende tijdstippen verslag uitgebracht over de uitvoering van onderdelen van zijn beheersovereenkomst
in 2008. Het Rekenhof heeft deze uitvoeringsrapporten onderzocht.
1.3

Onderzoeksvragen

Het Rekenhof wilde nagaan of het rapporteringsproces behoorlijk functioneert. Het had niet de bedoeling de uitvoeringscijfers op zich te certifiëren of de behaalde resultaten te beoordelen.
De onderzoeksvragen luidden:
1.

Is de beheersovereenkomst zo opgemaakt dat het agentschap in de
uitvoeringsrapportering de vereiste en relevante informatie kan ge-
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ven over de doelmatigheid van de beleidsuitvoering die het is toevertrouwd ?
2.

Levert de uitvoeringsrapportering betrouwbare informatie over de
werking van het agentschap en de realisatie van de doelstellingen,
en is die informatie ook bruikbaar voor de aansturing van het agentschap ?

3.

Krijgt het Vlaams Parlement op een geïntegreerde wijze informatie
over de uitvoering van de beheersovereenkomst en de realisatie of
de effecten van de beleidsdoelstellingen waarbij het agentschap betrokken is ?

1.4

Methodiek

Op 5 mei 2009 kondigde het Rekenhof het onderzoek aan bij de Vlaamse minister van Werk, de Vlaamse minister van Sociale Economie en de
leidend ambtenaren van het VSAWSE en het departement Werk en Sociale Economie.
Voor het geheel van onderzoeksvragen heeft het Rekenhof, rekening
houdend met een normenkader, een gedetailleerde vragenlijst opgemaakt, die het voor elk van de geselecteerde agentschappen heeft gebruikt. Het normenkader steunde op het kaderdecreet bestuurlijk beleid
van 18 juli 2003, de toelichtende documenten over de principes en de
uitwerking van Beter Bestuurlijk Beleid, in het bijzonder de beslissingen
van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 en 20 juli 2006 betreffende
beheersovereenkomsten, alsook de bepalingen en afspraken uit de beheersovereenkomst met het agentschap zelf. In bijkomende orde hield
het Rekenhof rekening met de betrokken beleidsnota’s 2004-2009, de
beleidsbrieven 2007-2008, specifieke regelgeving voor het agentschap
en relevante literatuur. De vragenlijst, een intern werkinstrument, vormde de basis voor de interviews met de belangrijkste betrokkenen in het
agentschap, het departement en de kabinetten, en voor de analyse van
de uitvoeringsrapportering van de beheersovereenkomst en andere documenten.
In het kader van de tegensprekelijke procedure heeft het Rekenhof het
voorontwerp van verslag op 3 februari 2010 voorgelegd aan de leidend
ambtenaren van het VSAWSE en van het departement Werk en Sociale
Economie(1). De commentaar van het VSAWSE werd verwerkt in het
ontwerpverslag dat op 30 maart 2010 werd voorgelegd aan de Vlaamse
minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie en de
Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening
en Sport. De ministers reageerden met een gezamenlijke brief op 4 mei
2010.

1

De leidend ambtenaar van het VSAWSE antwoordde op 1 maart 2010. Het departement heeft op 5 maart 2010 telefonisch laten weten dat ze geen opmerkingen
hadden bij het voorontwerp van verslag.
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In dit eindverslag heeft het Rekenhof zijn gemeenschappelijke bevindingen op basis van de zes onderzochte beheersovereenkomsten en uitvoeringsrapporteringen toegevoegd, alsook de reactie van de ministerpresident van 6 mei 2010 hierop.
1.5

Structuur van het verslag

Hoofdstuk 2 van het verslag analyseert het kader waarin de beheersovereenkomst tot stand gekomen is. Hoofdstuk 3 evalueert of de beheersovereenkomst zo is opgesteld dat over de uitvoering ervan op een
adequate manier kan worden gerapporteerd. Hoofdstuk 4 gaat na of de
uitvoeringsrapportering betrouwbare informatie bevat en of een beoordeling van de werking en resultaten van het agentschap is gemaakt.
Hoofdstuk 5 situeert de uitvoeringsrapportering van het agentschap in
de integrale beleidsverantwoording aan het Vlaams Parlement.
De hoofdstukken 6 en 7 bevatten de algemene conclusies en aanbevelingen. Hoofdstuk 8 geeft de reactie van de voogdijministers weer.
Hoofdstuk 9 tenslotte synthetiseert de gemeenschappelijke bevindingen
op basis van de zes onderzochte beheersovereenkomsten en uitvoeringsrapporteringen, alsook de reactie van de minister-president hierop.
De eerste bijlage bevat een overzicht van de organisatiedoelstellingen
en hun realisaties, samen met een kwaliteitsoordeel van het Rekenhof.
De tweede bijlage herneemt het gezamenlijke antwoord van de Vlaamse
minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie en de
Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening
en Sport. De derde bijlage herneemt het antwoord van de ministerpresident op de synthese van de gemeenschappelijke bevindingen.
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2
2.1

Kader
Agentschap en kaderdecreet bestuurlijk beleid

Positionering in het beleidsdomein
Het VSAWSE maakt deel uit van het beleidsdomein Werk en Sociale
Economie. De Vlaamse minister bevoegd voor Werk en de Vlaamse
minister bevoegd voor Sociale Economie waren in de vorige legislatuur
beiden bevoegd voor dit beleidsdomein. Ook in de legislatuur 2009-2014
zijn twee ministers bevoegd voor het beleidsdomein. Dat stemt niet
overeen met het uitgangspunt van transparantie bij het kaderdecreet
bestuurlijk beleid, noch met het regeerakkoord 2004-2009, dat vooropstelde dat een beleidsdomein als geheel aan één minister moet worden
toegewezen.
Het beleidsdomein omvat een strategische adviesraad, een ministerie bestaande uit een departement en één intern verzelfstandigd agentschap - en drie extern verzelfstandigde agentschappen. De strategische
adviesraad heeft tot taak het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering
of de individuele ministers te adviseren over strategische beleidsaangelegenheden. Het departement is verantwoordelijk voor de beleidsondersteuning en een beperkt deel van de beleidsuitvoering. De agentschappen staan hoofdzakelijk in voor beleidsuitvoerende taken. Er is geen hiërarchische relatie tussen het hoofd van het departement en de hoofden
van de agentschappen.

Vorm en aansturing van het agentschap
Het VSAWSE is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat, overeenkomstig de principes van het
kaderdecreet bestuurlijk beleid:


het geen eigen, van het Vlaams Gewest afgescheiden, rechtspersoonlijkheid heeft;



het deel uitmaakt van het ministerie van het beleidsdomein;



het opgericht is door de Vlaamse Regering;



het over een bij het kaderdecreet gewaarborgde operationele autonomie beschikt;



het bestuurd wordt door een hoofd van het agentschap.

De Vlaamse Regering richtte het agentschap op bij besluit van 21 oktober 2005 overeenkomstig de bovengenoemde principes(2). In tegenstelling tot een uitgangspunt van het kaderdecreet bestuurlijk beleid – een
intern verzelfstandigd agentschap staat onder het hiërarchisch gezag

2

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot oprichting van het
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.
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van één minister – heeft de Vlaamse Regering het agentschap onder het
gezag van twee ministers geplaatst, de Vlaamse minister bevoegd voor
Werk en de Vlaamse minister bevoegd voor Sociale Economie.
Het kaderdecreet bestuurlijk beleid waarborgt de intern verzelfstandigde
agentschappen operationele autonomie. Die omvat in elk geval de vaststelling van de eigen organisatiestructuur, de organisatie van de operationele processen, de uitvoering van het personeelsbeleid, de aanwending van ter beschikking gestelde middelen en de organisatiebeheersing
in het agentschap. De decreetgever heeft de Vlaamse Regering opgedragen op uniforme wijze voor alle intern verzelfstandigde agentschappen te bepalen hoe zij van haar hiërarchisch gezag gebruik zal maken in
het licht van die operationele autonomie(3). De Vlaamse Regering heeft
daarvoor nog geen besluit uitgevaardigd. Zij heeft wel een algemene
delegatieregeling voor de intern verzelfstandigde agentschappen uitgewerkt(4).
Het oprichtingsbesluit van het VSAWSE omvat bepalingen over de benaming, het doel, de taakstelling, de aansturing en de leiding van het
agentschap, alsook over de financiële middelen, de controle, de opvolging en het toezicht.
Bij de intern verzelfstandigde agentschappen die in een maatschappelijk
gevoelige omgeving opereren, kan de Vlaamse Regering volgens het
kaderdecreet bestuurlijk beleid een raadgevend comité oprichten, dat
moet toezien op de objectiviteit, evenwichtigheid, sectorale spreiding,
enz., van de uitvoeringsgerichte activiteiten. Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt: op 11 april 2008 werd bij het VSAWSE een raadgevend
comité opgericht.
2.2

Beleidskader van het agentschap

De juridische basis en de inhoudelijke aspecten van de beheersovereenkomst liggen vervat in het oprichtingsbesluit van 21 oktober 2005 en
vloeien voort uit het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 20042009, de beleidsnota’s van Werk en Sociale Economie 2004-2009 en de
respectievelijke beleidsbrieven van Werk en Sociale Economie. De beheersovereenkomst vermeldt een aantal reglementaire en operationele
kaders die ten grondslag liggen aan de uitvoeringsbepalingen van de
overeenkomst:


3
4

De gemeenschappelijke platformteksten van 3 december 2002 en
2 december 2003 afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de
Vlaamse sociale partners, de allochtone gemeenschap, de intermediaire organisaties en gebruikersorganisaties van personen met
een arbeidshandicap, met betrekking tot Evenredige arbeidsdeel-

Kaderdecreet bestuurlijk beleid, art. 7.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie
van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde
agentschappen van de Vlaamse overheid.
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name en diversiteit 2010 en het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité-actieplan met diezelfde naam.


Het werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 van 20 januari 2005 tussen de Vlaamse sociale partners.



Het Vlaams meerbanenplan 2006-2009 van 16 januari 2006.



Het akkoord in de Vlaamse Regering over de sectorale invulling van
het beleidsdomein Werk en Sociale Economie van 14 december
2001.



Het Handvest voor de Werkzoekende.



Het Partnerschapsverdrag omtrent het Lokaal Werkgelegenheidsbeleid van 25 april 2005.



De verschillende samenwerkingsakkoorden van respectievelijk
6 juni 2004, 4 mei 2006, 30 mei 2005 en 24 maart 2006 voor de interregionale mobiliteit van werkzoekenden, de samenwerking inzake
arbeidsmarktbeleid, de meerwaardeneconomie en de overdracht
van de bevoegdheden voor de professionele integratie van personen met een handicap.

Het totaal van de jaarlijkse financiële middelen bedraagt ongeveer 750
miljoen EUR.
2.3

Beheersovereenkomst

Totstandkoming beheersovereenkomst
In mei 2006 heeft de beleidsraad WSE de werkwijze vastgelegd voor de
aanmaak van een beheersovereenkomst voor het VSAWSE. Hij heeft
het departement WSE belast met de methodologische ondersteuning en
de opmaak van doelstellings- en monitoringsindicatoren. De beleidsraad
kreeg het ontwerp van beheersovereenkomst op 14 november 2006
voorgelegd, maar besprak dat niet grondig. Op 30 november 2006 heeft
de Inspectie van Financiën het ontwerp ongunstig geadviseerd, onder
meer omdat het VSAWSE geen grondige risicoanalyse van de bestaande processen had uitgevoerd, noch een intern controlesysteem had opgezet om de risico’s te beperken(5). Volgens de Inspectie van Financiën
was het VSAWSE niet klaar om in het BBB-model van sturing met een
ernstige beheersovereenkomst in te stappen. De finale versie, waarvoor
op 4 december het begrotingsakkoord werd gevraagd, ging slechts in
beperkte mate in op de opmerkingen van de Inspectie van Financiën.

5

Advies Inspectie van Financiën van 30 november 2006, GST/CDH/06/00657.
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Partijen bij de beheersovereenkomst
De Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, de Vlaamse minister bevoegd voor de sociale economie, en het hoofd van het
agentschap hebben op 15 december 2006 de beheersovereenkomst
gesloten. Nadat de Vlaamse Regering op 15 december 2006 het ontwerp had goedgekeurd(6), mandateerde zij de bovengenoemde ministers om namens haar de overeenkomst met het agentschap te sluiten.

Duur van de beheersovereenkomst
Het kaderdecreet bestuurlijk beleid koppelt de duur van een beheersovereenkomst aan de duur van de legislatuur, met een maximale vertraging van 9 maanden. Die negen maanden laten de aantredende regering toe de beheersovereenkomst te heronderhandelen. Hoewel de legislatuur aanving in 2004, startte de beheersovereenkomst pas op
15 december 2006. Dat is onder meer te wijten aan het feit dat de
Vlaamse Regering pas op 31 maart 2006 besliste het beleidsdomein te
operationaliseren vanaf 1 april 2006. De beheersovereenkomst loopt
volgens haar artikel 3 tot uiterlijk negen maanden na de beëdiging van
een nieuwe Vlaamse Regering, met name 12 april 2010. Het decreet
van 12 december 2008 heeft echter in een uitzondering voorzien voor de
beheersovereenkomsten die ten laatste op 1 januari 2008 in werking
traden: zij gelden tot 31 december 2010, ook al vond in juni 2009 een
legislatuurwissel plaats. De beheersovereenkomst met het VSAWSE
geldt dan ook tot eind 2010.

Wijzigingen aan de beheersovereenkomst
Artikel 28 van de beheersovereenkomst bevat de procedure om de beheersovereenkomst aan te passen. Dat kan op vraag van de functioneel
bevoegde ministers, de minister van Financiën en Begroting of het
agentschap. Van die mogelijkheid werd nog geen gebruik gemaakt.

Voorafgaande parlementaire toets aan beleidsnota
Hoewel het kaderdecreet bestuurlijk beleid dat vereist, heeft de Vlaamse
Regering het ontwerp van beheersovereenkomst vóór de ondertekening
niet voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Daardoor was het Vlaams
Parlement niet in de mogelijkheid de overeenstemming te toetsen tussen de beheersovereenkomst en de doelstellingen van de goedgekeurde beleidsnota van de minister. Een dergelijke toetsing vond evenmin
plaats na de ondertekening.

6

VR/PV/2006/47 – punt 20.
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Structuur van de beheersovereenkomst
De Vlaamse Regering stelde de structuur vast van een beheersovereenkomst. Zij formuleerde ook enkele standaardbepalingen die in elke
beheersovereenkomst moeten staan (de generieke bepalingen)(7). Een
minister mocht daarvan niet afwijken zonder zich te verantwoorden tegenover de Vlaamse Regering. De beheersovereenkomst voldoet aan
deze voorschriften en bevat geen afwijkende bepalingen.
De structuur van de beheersovereenkomst met het VSAWSE volgt het
sjabloon van de Vlaamse Regering. De artikelnummering wijkt wel af.
Artikel 7 neemt de standaardformuleringen van de generieke principes
voor horizontaal beleid integraal over. De beheersovereenkomst heeft
de standaardformuleringen voor de geschillenregeling en de aanpassing
van de overeenkomst aangevuld met de te volgen procedure.
De beheersovereenkomst met het VSAWSE bestaat uit een basistekst
en een addendum. De basistekst bedraagt 43 bladzijden; het addendum, dat de doelstellingsparameters, de monitoringindicatoren en de
beschikbare nulmetingen bevat, telt 45 bladzijden. Vooral de beschrijving van de monitoringindicatoren neemt veel ruimte in.
De doelstellingenparameters(8) zijn indicatoren waarvoor een norm werd
vastgesteld (of nog zal worden vastgesteld). Het agentschap kan er in
beginsel op afgerekend worden. Monitoringsindicatoren zijn gegevens
en waarden die het agentschap meet zonder dat een norm is overeengekomen. Zij hebben vaak betrekking op omgevingsfactoren of beleidsaspecten waarop het agentschap weinig of geen invloed heeft.

Opvolging en rapportering
Informele ad hoc contacten tussen de ministers en het hoofd van het
agentschap en het ondernemingsplan zorgen in principe voor een opvolging van de beheersovereenkomst. Het VSAWSE beschikte voor
2008 over een ondernemingsplan. Het liet dat niet goedkeuren door de
bevoegde ministers, maar bezorgde het alleen ter informatie aan de
kabinetten. Het heeft ook het meerjarenondernemingsplan 2007-2010
informeel aan de kabinetten bezorgd. Deze documenten houden bijgevolg louter eenzijdige engagementen van het agentschap in.
Het agentschap dient volgens het kaderdecreet op 31 maart van het
volgend jaar te rapporteren over de uitvoering van de beheersovereenkomst in het voorbije jaar. De beheersovereenkomst met het VSAWSE
stelt echter een andere datum: het VSAWSE moet jaarlijks voor
15 maart een ontwerp jaarrapport over de uitvoering van de beheersovereenkomst opstellen. Die uitvoeringsrapportering moet niet alleen

7
8

VR/PV/2006/30 – punt 2.
In de rest van dit verslag worden de doelstellingenparameters indicatoren genoemd
om begripsverwarring te vermijden met de literatuur.
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terug- en vooruitblikken over de aangegane verbintenissen aan de hand
van indicatoren, zij moet ook rapporteren over de financiële verrichtingen, de kastoestand, het personeelsbestand, het meerjarenondernemingsplan en het jaaractieplan.
Behalve de uitvoeringsrapportering over de beheersovereenkomst, moet
het agentschap ook nog een jaarverslag en een beleidseffectenrapport
opstellen.
Verder voorziet de beheersovereenkomst er ook in dat het departement
een evaluatierapport moet opmaken over de uitvoering van de beheersovereenkomst en de realisatie van de beleidsdoelstellingen.
De beheersovereenkomst bevat ook nog een samenvattend tijdschema
met de rapporteringsverplichtingen.
2.4

Conclusie

In afwijking van het uitgangspunt van het kaderdecreet bestuurlijk beleid
wordt het beleidsdomein WSE aangestuurd door twee ministers en is
het VSAWSE onder het gezag van twee ministers geplaatst.
Er werd een beheersovereenkomst opgemaakt die in principe een aansturing op afstand mogelijk maakt. Zij volgt de basisprincipes die de
Vlaamse Regering heeft vastgelegd.
Het ontwerp van beheersovereenkomst werd niet aan het Vlaams Parlement voorgelegd.
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Kwaliteit van de beheersovereenkomst

Een beheersovereenkomst is een sturings- en opvolgingsinstrument dat
de minister moet toelaten op hoofdlijnen en op afstand te sturen en op te
volgen.
Het kaderdecreet bestuurlijk beleid stelt dat de beheersovereenkomst de
wijze moet concretiseren waarop het agentschap zijn taken moet vervullen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Zij moet ook de toekenning van
middelen daarvoor preciseren. De decreetgever verplicht daarbij het
gebruik van strategische en operationele doelstellingen, beschreven aan
de hand van meetbare criteria (indicatoren).
De Vlaamse Regering heeft algemene regels vastgesteld voor de opstelling van een beheersovereenkomst(9), de zogenaamde generieke bepalingen. Die regels stellen o.m. een algemeen stramien voorop en reiken
standaardformuleringen aan voor bepaalde aspecten die elke beheersovereenkomst moet regelen. Een minister kan daarvan niet afwijken
zonder toelichting te verstrekken aan de Vlaamse Regering.
Ook de literatuur gaat ervan uit dat de organisatiedoelstellingen en de
indicatoren die de opvolging moeten mogelijk maken, kwaliteitsvol dienen te zijn. Dat houdt voor de organisatiedoelstellingen in dat ze o.m.
hiërarchisch en SMART geformuleerd moeten zijn en voor de indicatoren dat ze o.m. welomlijnd gedefinieerd, valide en efficiënt beschikbaar moeten zijn(10).
In zijn onderzoek ging het Rekenhof na of de beheersovereenkomst met
het VSAWSE aan deze algemene regels voldoet. De resultaten zijn beknopt en schematisch weergegeven in bijlage 1.
De beheersovereenkomst maakt geen onderscheid tussen de concretiseringen van de generieke bepalingen voor horizontaal beleid, organisatiedoelstellingen voor interne werking en organisatiedoelstellingen voor
functioneel beleid. Alle organisatiedoelstellingen vallen volgens de beheersovereenkomst onder organisatiedoelstellingen voor functioneel
beleid. Omdat sommige van die organisatiedoelstellingen alleen betrekking hebben op interne werking of de generieke bepalingen concretiseren, deelt dit verslag die organisatiedoelstellingen in onder hoofdstuk 3.1
(SOD 3, SOD 6 en SOD 7) en 3.2 (SOD 5). De bijlage van dit verslag

9

10

Beslissing van de Vlaamse Regering van 1 september 2006. De Vlaamse Regering
heeft de materie nog niet vastgesteld bij reglementair besluit, zoals nochtans aangegeven in het kaderdecreet bestuurlijk beleid.
De memorie van toelichting bij het kaderdecreet stelt dat de doelstellingen SMART
(Specifiek, Meetbaar, Afgesproken, Realistisch en Tijdsgebonden) geformuleerd
moeten zijn. De literatuur gebruikt meestal FABRIC als toets voor de kwaliteit van
de indicatoren: Focused, Appropriate, Balanced, Robust (bestendig), Integrated.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 37-I (2009-2010) – Nr. 1

bevat een overzicht van de functionele indeling die het Rekenhof heeft
gevolgd(11).
3.1

Generieke bepalingen voor horizontaal beleid

De generieke bepalingen voor horizontaal beleid zijn doelstellingen van
de Vlaamse Regering die alle agentschappen moeten nastreven en die
dus in alle beheersovereenkomsten moeten staan. De Vlaamse Regering heeft daarvoor standaardformuleringen vooropgesteld. De agentschappen moeten ze waar nodig concretiseren in specifieke organisatiedoelstellingen, activiteiten, processen en prestaties. Zij moeten het
bereiken van deze organisatiedoelstellingen opvolgen aan de hand van
indicatoren, die vooraf een streefwaarde meekregen.
De Vlaamse Regering heeft in de volgende domeinen generieke bepalingen voor horizontaal beleid gedefinieerd:











Onderlinge samenwerking
Kwaliteitsbeleid
Voorbeeldige werkgever - algemeen
Correct en aantrekkelijk werkgeverschap voor betrokken werknemers
Diversiteitsbeleid
Duurzaam en ethisch verantwoord aankoopbeheer
Beheersrapportering personeel en organisatie
Beheersrapportering financieel
Interne controle
Meting van beleidseffecten

De wijze waarop de beheersovereenkomst met het VSAWSE de generieke bepalingen voor horizontaal beleid heeft verwerkt, is samengevat
in tabel 1 van bijlage 1 bij dit verslag.
De beheersovereenkomst bevat alle voorgeschreven generieke bepalingen. Zij heeft die bepalingen geconcretiseerd in verschillende organisatiedoelstellingen.
De opeenvolgende ondernemingsplannen hebben de operationele organisatiedoelstellingen voor horizontaal beleid nog uitgebreid. Zij hebben
vooral aan de strategische organisatiedoelstellingen kwaliteit en intern

11

Artikel 11 van de beheersovereenkomst met het VSAWSE noemt zeven strategische organisatiedoelstellingen. De strategische organisatiedoelstellingen 3, 6 en 7
kwaliteit leveren, samenwerking en intern management betreffen doelstellingen van
horizontaal beleid en worden hier besproken. De strategische organisatiedoelstelling 5 communicatie wordt beschouwd als een organisatiedoelstelling voor interne
werking en wordt besproken onder punt 3.2. De strategische organisatiedoelstellingen 1, 2 en 4 realiseren van beleidsdoelstellingen, uitvoeren en ondersteuning van
beleidsvoorbereiding zijn organisatiedoelstellingen van functioneel beleid en komen
onder punt 3.3 aan bod.
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management(12) nieuwe operationele organisatiedoelstellingen toegevoegd. De audit hield alleen rekening met de operationele organisatiedoelstellingen uit de beheersovereenkomst. De ondernemingsplannen
werden immers niet in samenspraak met de ministers opgemaakt en
evenmin door hen goedgekeurd.
De beheersovereenkomst heeft een aantal generieke bepalingen aangevuld met concrete engagementen (bv. het VSAWSE zal zijn cateringaanbestedingen bij voorkeur plaatsen bij sociale economie-initiatieven).
De operationalisering heeft vooral betrekking op acties en prestaties,
niet op middelen of effecten.
De aangegane engagementen zijn onvoldoende specifiek, meetbaar of
tijdsgebonden gedefinieerd, met uitzondering van de organisatiedoelstellingen voor diversiteitsbeleid. Bovendien ontbreken indicatoren met
een bijhorende streefwaarde, behalve voor het diversiteitsbeleid. Nulmetingen zijn niet voorhanden. De bijdrage van het agentschap aan de generieke bepalingen voor horizontaal beleid kan dus nauwelijks worden
opgevolgd, ook bij gebrek aan een door de Vlaamse Regering uitgewerkte, gestandaardiseerde rapportering over de diverse generieke bepalingen voor horizontaal beleid.
De onderstaande paragrafen gaan dieper in op de generieke bepalingen
voor diversiteitsbeleid, beheersrapportering personeel en organisatie,
interne controle en meting van beleidseffecten. De overige generieke
bepalingen behoeven geen aanvullende toelichting.

Diversiteitsbeleid
De beheersovereenkomst met het VSAWSE hanteert voor het beleid
van gelijke kansen en diversiteit de streefcijfers die het beleidsdomein
afsprak: maximaal tweederde van alle instroom en bevorderingen van
hetzelfde geslacht, 4% personen met een arbeidshandicap en 10% allochtonen. Deze cijfers wijken af van de streefcijfers voor de Vlaamse
overheid in zijn geheel(13). Het agentschap moet deze doelstellingen
halen tegen de einddatum van de beheersovereenkomst.

12

13

De beheersovereenkomst met het VSAWSE catalogeert de generieke bepalingen
voor horizontaal beleid onder drie strategische organisatiedoelstellingen, respectievelijk SOD 3 Kwaliteit leveren met OOD 3.1 e-government, OOD 3.2 kwaliteitsmanagement en OOD 3.3 front office; SOD 6 Samenwerking met OOD 6.1 entiteitoverschrijdende samenwerking en SOD 7 Intern management met OOD 7.1 diversiteitsbeleid, OOD 7.2 correct en aantrekkelijk werkgeverschap, OOD 7.3 duurzaam
en ethisch verantwoord aankoopbeheer, OOD 7.4 beheersrapportering en OOD 7.5
oprichting systeem van interne controle.
Voor de Vlaamse overheid in zijn geheel heeft de Vlaamse Regering streefcijfers
bepaald voor vrouwen in middenkaderfuncties (33% tegen 2010), personen met
een arbeidshandicap (4,5% tegen 2010) en allochtonen (4% tegen 2015).
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Drie bijkomende organisatiedoelstellingen vullen de organisatiedoelstelling diversiteit aan, met telkens een indicator. Alleen de indicator voor de
bijkomende doelstelling over startbanen en stages is geschikt.

Beheersrapportering Personeel en Organisatie
De Vlaamse Regering wilde dat het agentschap volgens vooraf afgesproken formaten zou rapporteren over, onder meer, aspecten van zijn
personeels- en organisatiebeleid (P&O). Zij heeft die rapporteringsformaten echter niet vastgesteld. De doelstelling is dus bij gebrek aan uitvoeringsmodaliteiten nauwelijks horizontaal opvolgbaar.
Volgens het departement Bestuurszaken zullen geen gemeenschappelijke rapporteringsformaten en indicatoren meer uitgewerkt worden vooraleer een evaluatie gemaakt is van alle generieke principes van het horizontaal beleid(14). Wel volgt het departement bepaalde aspecten van het
P&O- beleid op aan de hand van de tweejaarlijkse personeelspeiling(15).
Het VSAWSE nam deel aan die peiling.

Interne controle
Artikel 33 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid stelt dat de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen en de extern verzelfstandigde agentschappen instaan voor de interne controle van hun bedrijfsprocessen en activiteiten. De Vlaamse Regering wenste aanvankelijk, in 2006, dat elk agentschap één jaar na de aanvang van zijn beheersovereenkomst zou beschikken over een uitgeschreven, gedocumenteerd systeem van interne controle, dat minstens jaarlijks door het
management zou worden geëvalueerd. Dat ambitieniveau heeft de
Vlaamse Regering in 2007 bijgesteld, omdat het te ambitieus bleek te
zijn: elke entiteit diende tegen eind 2008 te beschikken over een stappenplan dat zou preciseren hoe de interne organisatiebeheersing tegen
eind 2010 maturiteitsniveau 3 zou halen. Dat houdt in dat de beheersmaatregelen moeten aanwezig, gestandaardiseerd, gedocumenteerd en
gecommuniceerd zijn en dat zij moeten worden toegepast. Een interne
periodieke evaluatie van de interne controle is evenwel nog niet vereist.
De beheersovereenkomst met het VSAWSE, die dateert van december
2006, stelt dat het agentschap het aanvankelijk aanbevolen ambitieniveau nastreeft. Het ondernemingsplan 2008 verwijst naar het stappenplan uit de beslissing van de Vlaamse Regering van 2007 en ook in de
praktijk houdt het VSAWSE rekening met deze recentere beslissing: het

14

15

Het departement Bestuurszaken dient het algemene beleid inzake personeel en
organisatieontwikkeling op te volgen.
Die peiling, laatst uitgevoerd in 2008 bij 53 entiteiten van de Vlaamse overheid,
handelt over de perceptie van de personeelsleden over de sterktes en zwaktes van
de entiteit, het arbeidsklimaat en de beleving van een aantal waarden.
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agentschap heeft een stappenplan opgesteld volgens de aangepaste
doelstelling.
De minister kan het bereiken van deze generieke bepaling voor horizontaal beleid door het agentschap opvolgen langs de rapportering over de
uitvoering van de beheersovereenkomst. Bovendien is buiten het kader
van de beheersovereenkomst nog in beoordelingen voorzien door de
Interne Audit van de Vlaamse Administratie. Die heeft het stappenplan
van het agentschap in 2009 beoordeeld(16).

Meten van beleidseffecten
Het agentschap heeft zich geëngageerd de effecten van het zelf uitgevoerde beleid te meten en te evalueren en de minister op regelmatige
tijdstippen volgens onderling afgesproken modaliteiten te informeren
over de resultaten van de beleidsmeting. Het heeft die organisatiedoelstelling als volgt geconcretiseerd: het VSAWSE stelt de monitoringindicatoren over bereik, rotatie, profielkenmerken en uitstroom van de
diverse tewerkstellingsmaatregelen ter beschikking van het departement. Aan de hand daarvan rapporteert het departement over de beleidseffecten aan de bevoegde ministers. Volgens de beheersovereenkomst moet dat in juli van het jaar x+1 geschieden. Het departement
moet in september een ontwerp van evaluatierapport over de realisatie
van de beleidsdoelstellingen opmaken, dat in oktober besproken wordt
door het agentschap en de bevoegde ministers. Voor de werking van het
VSAWSE in 2007 vond de rapportering over de beleidseffecten aan de
kabinetten Werk en Sociale Economie plaats op 26 februari 2009. Het
finale document ging ter kennisgeving naar de Vlaamse Regering op 29
mei 2009. De minister kan het bereiken van deze horizontale doelstelling
dus opvolgen, zij het laattijdig.
3.2

Organisatiedoelstellingen voor interne werking

De beheersovereenkomst met het VSAWSE bevat ook organisatiedoelstellingen, die kunnen worden beschouwd als organisatiedoelstellingen
voor interne werking:
-

Communicatie (SOD 5).

-

Rol van projectadviseurs (OOD 7.6)(17).

-

Het beheer en de behandeling van klachten van derden ter uitvoering van het klachtrecht op grond van het decreet van 1 juni 2001
houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen.

16

Evaluatie stappenplan organisatiebeheersing Vlaams Subsidieagentschap WSE.
Rapport IAVA van 4 december 2009.
De OOD 7.6 betreft zowel het globaal personeelsbeleid als de rol van de projectadviseurs. Het Rekenhof beschouwt alleen het onderdeel rol van de projectadviseurs
als een organisatiedoelstelling voor interne werking. Het eerste luik valt onder de
generieke bepaling voor horizontaal beleid voorbeeldig werkgeverschap.

17
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-

De organisatie van de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen zijn structuren en de uitdraging ervan als
voorbeeld.

Het agentschap heeft de laatste twee organisatiedoelstellingen afgeleid
uit zijn missie en kerntaken. Ze staan niet expliciet als organisatiedoelstelling in de beheersovereenkomst. De strategische organisatiedoelstelling communicatie is vertaald in drie operationele organisatiedoelstellingen. De ondernemingsplannen hebben nog extra operationele organisatiedoelstellingen voor interne werking toegevoegd, die vooral de strategische doelstelling intern management operationaliseren(18).
De operationele organisatiedoelstellingen voor interne werking zijn onvoldoende tijdsgebonden en meetbaar gedefinieerd. Ze hebben betrekking op acties, niet op middelen, prestaties of effecten. Alleen voor de
operationele doelstellingen externe communicatie en de rol van de projectadviseurs heeft het addendum bij de beheersovereenkomst indicatoren gedefinieerd.
De minister kan het bereiken van de organisatiedoelstellingen voor interne werking door het agentschap bijgevolg moeilijk opvolgen langs de
rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst.
De auditbevindingen over de organisatiedoelstellingen voor interne werking zijn samengevat in tabel 2 van de bijlage bij dit verslag.
3.3

Organisatiedoelstellingen voor functioneel beleid

De beheersovereenkomst moet de beleidsdoelstellingen van het politieke niveau doorvertalen naar doelstellingen van de organisatie, van vrij
abstracte, strategische organisatiedoelstellingen (SOD) naar geconcretiseerde, operationele organisatiedoelstellingen (OOD). Ook het bereiken van deze operationele organisatiedoelstellingen moet worden
opgevolgd aan de hand van indicatoren, waarvoor vooraf een norm of
streefwaarde is bepaald.

Strategische organisatiedoelstellingen
De beheersovereenkomst met het VSAWSE bevat geen organisatiedoelstellingen die zij expliciet doelstellingen voor functioneel beleid
noemt. Drie strategische organisatiedoelstellingen kunnen echter beschouwd worden als organisatiedoelstellingen voor functioneel beleid:


SD1 - Realiseren van beleidsdoelstellingen



SD2 - Uitvoeren



SD4 - Ondersteunen van beleidsvoorbereiding
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De audit houdt alleen rekening met de operationele organisatiedoelstellingen uit de
beheersovereenkomst.
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De strategische organisatiedoelstellingen sluiten aan bij de doelstellingen die het oprichtingsbesluit aan het VSAWSE opdraagt. Aangezien
het agentschap werd opgericht voor de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid, zijn de doelstellingen overwegend gericht op uitvoering,
meer bepaald de dienstverlening door het agentschap.
Aansluiting van de strategische organisatiedoelstellingen op de beleidsnota’s Werk en Sociale Economie 2004-2009 is er nauwelijks. De enige
verwijzing in de beleidsbrief Sociale Economie 2006-2007(19) naar het
VSAWSE heeft betrekking op de monitoringopdracht van het agentschap (OOD 1.3): de minister wil het agentschap strategische en meetbare operationele doelstellingen opleggen om voor de sociale economie
een methodiek te ontwikkelen die het mogelijk maakt op systematische
wijze periodiek te monitoren, zowel met personele, doelgroepgerichte
als financieel-economische indicatoren. Dat moet volgens de minister
leiden tot een krachtig instrument om de sociale economie adequaat
beleidsmatig mee aan te sturen. De monitoring kan volgens de minister
zo, behalve een beleidsinstrument voor de politieke overheid, ook een
beheersinstrument zijn voor het agentschap. De beleidsbrief gaat niet in
op doelstellingen voor het VSAWSE ter realisatie van het beleid.
De formulering van de eerste twee strategische doelstellingen is van een
hoog abstractieniveau en bij de uitwerking blijkt dat de strategische en
operationele doelstellingen elkaar overlappen. Zo luidt de eerste operationele doelstelling voor de eerste strategische organisatiedoelstelling
(realiseren van beleidsdoelstellingen): bijdrage tot de realisatie van de
beleidsdoelstellingen. De tweede strategische doelstelling (uitvoeren)
houdt exact hetzelfde in, namelijk: de dienstverlening door het agentschap.
De organisatiedoelstellingen voor het functioneel beleid, hun concretiseringen en hun kwaliteitskenmerken, zijn samengevat in tabel 3 van de
bijlage bij dit verslag.

Operationele organisatiedoelstellingen
De beheersovereenkomst heeft de strategische organisatiedoelstellingen (SD1, SD2 en SD4) vertaald in elf operationele organisatiedoelstellingen. De operationele doelstellingen worden verder gedetailleerd in
actieplannen en doorvertaald tot op het niveau van de individuele planningen. De ondernemingsplannen voegen nieuwe operationele organisatiedoelstellingen toe, die vooral te maken hebben met nieuwe tewerkstellingsmaatregelen. De bijkomende organisatiedoelstellingen zijn niet
met een addendum aan de beheersovereenkomst toegevoegd. De opeenvolgende ondernemingsplannen (2007, 2008 en 2009) en het meerjarenondernemingsplan zijn niet uniform en moeilijk in de tijd vergelijk-
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Stuk 996 (2006-2007) – Nr. 1 van 27 oktober 2006.
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baar, zodat de opvolging van de (nieuwe) doelstellingen niet transparant
kan geschieden(20).
Het geheel van operationele organisatiedoelstellingen sluit aan bij de
strategische organisatiedoelstellingen. Heel wat operationele organisatiedoelstellingen zijn onvoldoende SMART geformuleerd. Alleen de operationele organisatiedoelstellingen voor de betalingen en de dossierbehandeling door het agentschap zijn concreet (OOD 2.1 en OOD 2.5).
Voor deze organisatiedoelstellingen werden de doorlooptijden en realisatiegraden opgenomen in het addendum bij de beheersovereenkomst.

Indicatoren en normen voor de operationele organisatiedoelstellingen
Zoals beschreven in hoofdstuk 2.3, maakt de beheersovereenkomst een
onderscheid tussen doelstellingenparameters (met normen) en monitoringindicatoren (zonder normen). Monitoringindicatoren zijn aangewezen
om activiteiten of factoren op te volgen waarop het VSAWSE geen of
weinig vat heeft.
Voor acht van de elf operationele organisatiedoelstellingen definieert de
beheersovereenkomst geen indicator. Voor de operationele organisatiedoelstellingen optimalisering van de administratieve procedures, begeleiding en ondersteuning van de beschutte werkplaatsen integreren in
de ondersteunende taken van het agentschap en formuleren van beleidsvoorstellen stelt het agentschap dat zij zich niet lenen tot kwantitatieve doelstellingsindicatoren. Voor deze organisatiedoelstellingen zal de
rapportering en de evaluatie plaatsvinden in een kwalitatief verslag over
de inspanningen, de werkzaamheden en de resultaten. De overige drie
operationele organisatiedoelstellingen voor functioneel beleid (monitoring, betaling van de premies binnen de verschillende tewerkstellingsprogramma’s en dossierbehandeling) worden opgevolgd aan de hand
van vijftien indicatoren. Er zijn geen bijkomende doelstellingsindicatoren
gedefinieerd voor de operationele doelstellingen die de ondernemingsplannen toevoegden.
De doelstellingsindicatoren voor de tijdigheid van de dienstverlening (betalingen) en de doorlooptijden zijn efficiënt beschikbaar en robuust.
Hoewel de doelstelling betaling van de premies binnen de verschillende
tewerkstellingsprogramma’s spreekt over een tijdige én correcte betaling, meten de doelstellingsindicatoren alleen de tijdigheid. Het Rekenhof vindt het belangrijk om naast de bewaking van de correctheid van de
aangiftes door de werkgevers, de correcte verwerking daarvan door het
agentschap, te meten.

20

Zo heeft het ondernemingsplan 2007 onder de operationele organisatiedoelstelling
2.7 implementatie en beheer van nieuwe recurrente programma’s de doelstelling
2.7.1 toegevoegd: een innovatiefonds voor de sociale economie oprichten en beheren,. Deze doelstelling is uit het ondernemingsplan 2008 verdwenen. Het ondernemingsplan 2009 heeft onder de operationele doelstelling 2.2, dossierbehandeling,
wel weer de doelstelling 2.2.17 opgenomen: het agentschap beheert het Vlaams
Innovatiefonds voor de Sociale Economie.

V L A A M S P A R LEMENT

25

Stuk 37-I (2009-2010) – Nr. 1

26

3.4

Financiële bepalingen

De beheersovereenkomst bevat geen vorm van meerjarenbegroting
voor het agentschap. Bijgevolg is er geen informatie over de apparaatsen beleidskredieten waarover het agentschap principieel zal kunnen
beschikken tijdens de duur van de beheersovereenkomst. Het ondernemingsplan 2008 vermeldt beleidskredieten en personeelskosten.
3.5

Conclusies

De beheersovereenkomst maakt geen onderscheid tussen organisatiedoelstellingen van horizontaal beleid, organisatiedoelstellingen voor interne werking en organisatiedoelstellingen voor functioneel beleid. De
ondernemingsplannen hebben de operationele organisatiedoelstellingen
in de beheersovereenkomst in belangrijke mate uitgebreid.
Alle generieke bepalingen voor horizontaal beleid van de Vlaamse Regering staan in de beheersovereenkomst met het VSAWSE. Ze zijn vertaald naar operationele organisatiedoelstellingen. Een algemene opvolging van de generieke bepalingen voor horizontaal beleid is echter niet
mogelijk. Enerzijds heeft de Vlaamse Regering nagelaten die bepalingen
te concretiseren en er de nodige rapporteringsformaten voor vast te stellen. Anderzijds zijn de meeste operationele organisatiedoelstellingen die
de generieke bepalingen in de beheersovereenkomst concretiseren,
onvoldoende meetbaar gedefinieerd. Alleen voor diversiteit zijn de doelstellingen duidelijk geformuleerd en zijn er geschikte indicatoren.
De beheersovereenkomst met het VSAWSE bevat een aantal organisatiedoelstellingen voor interne werking. Die zijn weinig concreet geformuleerd en er zijn geen valide indicatoren voor gedefinieerd.
De strategische organisatiedoelstellingen voor functioneel beleid zijn
een vertaling van de opdrachten die het oprichtingsdecreet vermeldt. Ze
zijn abstract geformuleerd. De operationele organisatiedoelstellingen
voor functioneel beleid concretiseren de strategische organisatiedoelstellingen. Weinig operationele organisatiedoelstellingen zijn specifiek
en meetbaar. Alleen voor de operationele organisatiedoelstellingen die
rechtstreeks verband houden met de kernopdracht van het agentschap,
namelijk de betalingen en de dossierbehandeling, zijn goede indicatoren
en duidelijke normen vastgelegd. Voor de meeste operationele organisatiedoelstellingen ontbreken indicatoren en normen. Dat geldt nog meer
voor de organisatiedoelstellingen die de ondernemingsplannen later
hebben toegevoegd. De beheersovereenkomst legt ten slotte evenmin
een verband tussen de organisatiedoelstellingen en de financiële gegevens.
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Uitvoeringsrapportering

De wijze waarop de agentschappen moeten rapporteren, is maar in beperkte mate geregeld. Het kaderdecreet stelt alleen dat het agentschap
jaarlijks voor 31 maart van het volgende jaar over de uitvoering van de
beheersovereenkomst moet rapporteren aan de Vlaamse Regering op
grond van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen.
Aanvullend legt de Handleiding bij opmaak en opvolging van een beheersovereenkomst(21) een timing vast voor de jaarlijkse uitvoeringsrapportering over de beheersovereenkomst:


Opmaak van een ontwerp van uitvoeringsrapportering tegen eind
februari door het agentschap.



Bespreking van het ontwerp van uitvoeringsrapportering tussen het
agentschap en de functioneel bevoegde minister in de loop van de
maand maart.



Mededeling aan de Vlaamse Regering van de door de functioneel
bevoegde minister geviseerde uitvoeringsrapportering (voor
31 maart).

Volgens de handleiding is het uiteindelijk de bedoeling te komen tot de
zogenaamde STAP-rapportering, beschreven in de visienota beheersovereenkomsten van 22 maart 2003, waarbij gerapporteerd moet worden over de uitvoering van de strategie (S), de toekomstverwachtingen
(T) en de actieplannen (AP). Vooralsnog is het rapporteringsjabloon beperkt tot de essentie: een opsomming van de organisatiedoelstellingen
van het agentschap met de daarvoor gerealiseerde processen en prestaties, en de financiële kerngegevens. De agentschappen moeten de
rapportering over het verleden (2008) kaderen in een tijdsevolutie: zij
moeten ook de verwachte waarden voor het lopende (2009) en het komende jaar (2010) vermelden. De rapportering moet rechtstreeks verwijzen naar de beheersovereenkomst. Dat wil zeggen dat zij moet steunen
op de doelstellingen en indicatoren uit de beheersovereenkomst.
Bij de opvolging en rapportering hebben de ministers en het agentschap
enige speelruimte: het decreet legt alleen het ondernemingsplan en de
jaarlijkse uitvoeringsrapportering op. De beheersovereenkomst met het
VSAWSE heeft de artikelen 25 (opvolging, rapportering en overleg) en
26 (evaluatie) verder uitgewerkt. Behalve de bepalingen over het verplichte jaarverslag en ondernemingsplan, bevat de beheersovereenkomst de volgende aanvullende bepalingen:



21

Een procedure van overleg en evaluatie: het departement moet de
uitvoeringsrapportering van het VSAWSE evalueren en een evaluatierapport opstellen.
Een andere timing: het VSAWSE bezorgt de uitvoeringsrapportering
voor 15 maart aan de toezichthoudende ministers en het departement. Het departement moet op zijn beurt voor 1 mei zijn evaluatie-

Bijlage bij nota aan de Vlaamse Regering VR/2006/20.07/DOC.0919.
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4.1

rapport klaar hebben. De evaluatieprocedure tussen departement,
agentschap en minister dient uiteindelijk voor 1 juni te zijn afgerond.
Het agentschap moet jaarlijks tegen juli een beleidseffectenrapportering over de beoogde tewerkstellingsprogramma’s opmaken. Op grond van dat rapport dient het departement tegen september een finaal beleidseffectenrapport op te stellen.

Rapporteringcyclus en -formaat

Rapporteringcyclus
De verplichtingen inzake de uitvoeringsrapportering uit de beheersovereenkomst zijn uitgebreid en complex. De toegevoegde waarde van de
verschillende rapporten staat niet in verhouding tot de werklast voor het
agentschap en het departement. Daarom heeft de beleidsraad WSE de
verplichtingen vereenvoudigd en ook een afwijkend tijdschema vastgelegd(22). Het agentschap moet twee deelrapporten opmaken:


Een eerste deelrapport moet gaan over de uitvoering van de doelstellingsindicatoren, het meerjarenondernemingsplan en het jaaractieplan. Het VSAWSE diende dat deelrapport volgens het tijdschema in april-mei 2009 op te leveren. Het diende vervolgens besproken te worden door het agentschap en de ministers. Het departement zou bij deze bilaterale bespreking betrokken zijn als secretaris.



Het tweede deelrapport waartoe de beheersovereenkomst verplicht,
moet op grond van de monitoringindicatoren de beleidseffecten van
de diverse tewerkstellingsmaatregelen weergeven. Het agentschap
en het departement dienden dat rapport over het jaar 2008 eind oktober-begin november 2009 op te leveren. In november zou daarover een bilaterale bespreking plaatsvinden tussen het agentschap
en de ministers, waarvan het departement het secretariaat diende
waar te nemen.

Het VSAWSE heeft het ontwerp van eerste deelrapport begin juni aan
het departement en de kabinetten bezorgd. Het departement heeft dat
ontwerp onmiddellijk met het agentschap besproken. Met de kabinetten
vond geen bespreking plaats, gelet op de verkiezingen en de gewijzigde
samenstelling van de kabinetten. De beleidsraad Werk behandelde op 8
september 2009 het eerste deelrapport(23). Ook het tweede deelrapport
kende een opmaak volgens de gewijzigde timing. Het werd op de gemeenschappelijke beleidsraad Werk en Sociale Economie van 10 november 2009 besproken. Volgens de afgesproken procedure worden de

22
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De beleidsraad keurde op 3 februari 2009 de procedure en het tijdschema voor de
rapportering 2008 over de uitvoering van de beheersovereenkomst goed op voorstel van het managementcomité.
Bij het begin van deze legislatuur werd afgesproken dat de beleidsraad Werk
maandelijks zou samenkomen. De minister van Sociale Economie zou vier maal
per jaar aansluiten.
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twee deelrapporten na de bilaterale besprekingen samengevoegd tot
één integrale evaluatie. Dat verslag moet het departement bezorgen aan
het agentschap en aan de bevoegde ministers voor agendering op de
Vlaamse Regering. Het departement heeft zich daaraan gehouden(24).

Rapporteringsformaat
De uitvoeringsrapportering in het eerste deelrapport telt 41 bladzijden.
Zij geeft in tabelvorm per artikel van de beheersovereenkomst een overzicht van de mate van realisatie van de organisatiedoelstellingen. Ook
de artikelen die geen doelstellingen bevatten, staan in het rapport. De
eerste vier kolommen heeft het agentschap opgemaakt; de vijfde kolom
bevat de aanvullingen van het departement. Kolom 6 geeft met een
kleurencode de realisatiestand van de doelstellingen weer. Bij iedere
doelstelling vermeldt het rapport de indicatoren en streefwaarden uit de
beheersovereenkomst en/of het ondernemingsplan. Slechts in een beperkt aantal gevallen vermeldt het de verwachte realisaties 2009 en
2010. De uitvoeringsrapportering bevat diverse bijlagen, onder meer met
data over doelstellingsindicatoren en monitoringindicatoren, alsook een
aantal kwalitatieve verslagen.
4.2

Rapportering over generieke bepalingen voor horizontaal
beleid

De uitvoeringsrapportering bevat alle generieke bepalingen voor horizontaal beleid uit de beheersovereenkomst. Zij rapporteert niet over de
uitvoering van de operationele organisatiedoelstellingen die de ondernemingsplannen naderhand hebben toegevoegd. De uitvoeringsrapportering bevat ook een aantal resultaten van het kwaliteitsbeleid, die niet
gekoppeld zijn aan operationele organisatiedoelstellingen en waarvoor
evenmin indicatoren werden afgesproken, zoals de uitwerking van een
integraal kwaliteitsproject vanuit het CAF/EFQM-model, alsook de initiatieven inzake wetsmatiging. De rapportering is hoofdzakelijk beschrijvend; zij verwijst vaak naar kwalitatieve verslagen in haar bijlagen.
De gemeenschappelijke rapporteringsformaten die voor bepaalde aspecten van het personeels- en organisatiebeleid en de financiële toestand van het agentschap in het vooruitzicht werden gesteld, zijn niet
ontwikkeld. Het agentschap heeft in samenwerking met de Management
Ondersteunende Diensten een methodiek ontwikkeld voor de maandelijkse rapportering over de stand van zaken van het personeel. Het volgt
ook de kredieten en de uitgaven maandelijks op langs een systematische en gestructureerde rapportering. Het VSAWSE heeft aan zijn uitvoeringsrapportering een bijlage toegevoegd met een overzicht van het
budget 2008. Deze uitvoeringsrapportering van het agentschap volstaat
echter niet voor een volwaardige opvolging van deze aspecten. De be-
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Dit samengevoegd rapport werd als mededeling geagendeerd op de Vlaamse Regering van 20 november 2009.
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knopte omschrijving van de resultaten staat niet toe te bepalen in welke
mate het agentschap de horizontale doelstellingen heeft bereikt.

Diversiteitsbeleid
De beheersovereenkomst voorziet in een evaluatie van de doelstelling
diversiteit na de volledige looptijd van de beheersovereenkomst. De uitvoeringsrapportering omvat een aantal bijlagen die een tussenstand
weergeven.

Interne controle
Het agentschap verklaart in zijn rapportering dat het beschikt over een
stappenplan om voor zijn interne organisatiebeheersing tegen eind 2010
maturiteitsniveau drie te halen. Het heeft het stappenplan niet bij het
rapport gevoegd, maar kon het wel voorleggen. IAVA heeft in 2009 de
aanpak van dit stappenplan geëvalueerd, met een inschatting van de
redelijke zekerheid dat het agentschap maturiteitsniveau drie kan halen.
4.3

Rapportering over organisatiedoelstellingen voor interne
werking

De uitvoeringsrapportering bevat de voortgang over alle organisatiedoelstellingen voor interne werking, behalve de organisatiedoelstelling
installeren van de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de eigen structuren. In zijn commentaar bij het uitvoeringsrapport geeft het departement daarvoor de verklaring dat het
VSAWSE zich aansluit bij de acties van het Agentschap voor Facilitair
Management.
Over de uitvoering van de operationele organisatiedoelstellingen voor
interne werking die de ondernemingsplannen naderhand hebben toegevoegd, bevat het uitvoeringsrapport geen bijkomende informatie.
4.4

Rapportering over organisatiedoelstellingen voor functionele
werking

Het agentschap heeft over alle strategische en operationele organisatiedoelstellingen voor functionele werking gerapporteerd aan de hand van
de indicatoren in het addendum bij de beheersovereenkomst, voor zover
zij beschikbaar waren. Het heeft de stand van zaken eind 2008 gegeven. Er is geen informatie over de verwachte resultaten 2009 en 2010.
Over de realisatie van de doelstellingen die de ondernemingsplannen
hebben toegevoegd, is niet gerapporteerd.
De uitvoeringsrapportering laat niet toe de voortgang in het behalen van
de organisatiedoelstellingen te koppelen aan financiële gegevens of,
meer in het algemeen, de ingezette middelen.
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4.5

Kwaliteitsbewaking op uitvoeringsrapportering door het
agentschap

Het agentschap haalt de gegevens voor zijn uitvoeringsrapportering uit
de ontwikkelde meet- en registratiesystemen. Het beschikte bij de aanvang van de beheersovereenkomst niet over de vereiste meet- en registratiesystemen om alle gegevens voor de uitvoeringsrapportering te
genereren. Een van de organisatiedoelstellingen van de beheersovereenkomst was daarom het op punt stellen van geautomatiseerde toepassingen die op periodieke basis de belangrijkste prestatie- en effectindicatoren kunnen genereren. Voor de meting van doorlooptijden en
administratieve handelingen, heeft het agentschap daarom meer performante monitoringinstrumenten ontwikkeld, die betrouwbare prestatiegegevens opleveren. Het heeft, in samenwerking met het departement,
ook een accuraat monitoringinstrument uitgewerkt, dat het agentschap
en het beleid toelaat de resultaten en effecten van de verschillende
maatregelen te meten, op te volgen en te evalueren. In 2008 ontwikkelde het agentschap een geïntegreerd rapporteringsconcept op grond van
de bestaande en dagelijks gebruikte applicaties.
De bewaking van de validiteit van de gegevens in het kader van betalingen voor loonsubsidies en premies vindt driemaandelijks plaats op
grond van de werkelijk geleverde prestaties. Daarbuiten controleert de
inspectie van het departement WSE met steekproeven de subsidie- en
erkenningsdossiers. De entiteit Opvolging en Monitoring van het departement WSE voert de kwaliteitsbewaking op de monitoringgegevens uit.
Deze entiteit zorgt voor de uitbouw van het interne monitoring- en kennisbeheersysteem en waakt over de inhoudelijke en technische werking
ervan.
4.6

Opvolging door het agentschap

Het agentschap gebruikt de beheersovereenkomst als instrument van
zelfsturing. Het heeft een intern opvolgingssysteem ontwikkeld, afgestemd op de organisatiedoelstellingen van de beheersovereenkomst.
Het gaat om een evaluatierooster (boordtabel), waarmee het alle engagementen van de beheersovereenkomst opvolgt en ook de interne werking op het vlak van de performantie van de dienstverlening, de output
en het budget. Vanaf 2009 stelt het VSAWSE een samenvatting en een
detail van de belangrijkste resultaten op kwartaalbasis ter beschikking
van zijn management.
In de loop van 2008 heeft het agentschap een zelfevaluatie gemaakt, die
geleid heeft tot dertien quick wins en tien concrete verbeteracties. De
belangrijkste verbeteracties betreffen de telefonische bereikbaarheid, de
structurering van het intern overleg en het overleg met het departement,
de communicatie en de opvolging van het financiële luik van de maatregelen, IT-aanpassingen en de opmaak van een communicatieplan.
Het eerste deelrapport verwijst naar de resultaten van deze oefening. De
zelfevaluatie, de verbeteracties, de aanpak en de resultaten staan integraal in een bijlage bij het eerste deelrapport.
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Het agentschap erkent dat het instrument beheersovereenkomst-ondernemingsplan nog tekortkomingen vertoont. Zo is het verband tussen
beheersovereenkomst, ondernemingsplan en begroting nog onvoldoende op punt gesteld en grijpt de opmaak van de begroting nog altijd
terug naar de klassieke begrotingsfiches. Het ondernemingsplan 2010
zal werk maken van meer relevante indicatoren die de inzet van het
agentschap meer tot uiting brengen. De nieuwe indicatoren zullen gekoppeld zijn aan boordtabellen en de opvolging van personeelsprestaties mogelijk maken. Het agentschap en het departement hebben te
kennen gegeven de beheersovereenkomst of de indicatoren niet te zullen wijzigen tijdens de looptijd van de huidige overeenkomst. Wijzigingen aan het ondernemingsplan 2010 worden na de oplevering van het
tweede deel van het evaluatierapport besproken en, eventueel, uitgevoerd. Het tweede deelrapport werd in november 2009 opgeleverd.
Een terugkoppeling naar de interne werking en de inzet van middelen
heeft het agentschap voor 2008 niet gemaakt.
4.7

Evaluatie door derden

Het kaderdecreet bestuurlijk beleid en zijn voorbereidende stukken geven aan dat verscheidene instanties de uitvoering van de beheersovereenkomst dienen op te volgen.

Departement
Volgens de voorbereidende werken bij het kaderdecreet bestuurlijk beleid moeten de verzelfstandigde agentschappen de uitvoering opvolgen
van de opdrachten die ze toevertrouwd kregen, en de resultaten van
deze opvolging doorgeven aan het departement. Het departement heeft
in essentie tot taak de minister te ondersteunen bij de uitwerking van zijn
beleid (beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende opdracht) en de
beleidsuitvoering aan te sturen en op te volgen. De departementen voeren ook evaluaties uit op het niveau van het beleidsdomein of beleidsveld ten behoeve van de minister, met het oog op een eventuele bijsturing van het beleid of de aansturing van de verzelfstandigde agentschappen.
Het onderzoek wees uit dat het agentschap en het departement in belangrijke mate samenwerken om de uitvoeringsrapportering van de beheersovereenkomst op te maken. Er is een permanente wisselwerking
tussen beide actoren. In het departement werd daarvoor een evaluatieteam geïnstalleerd. Het agentschap en dit evaluatieteam hebben de
definitieve uitvoeringsrapportering, het eerste deelrapport, integraal in
samenspraak opgemaakt. Op grond van dit gedetailleerde deelrapport
heeft het evaluatieteam een syntheseverslag gemaakt. De opmaak van
het tweede deelrapport, beleidseffecten op basis van de monitoringindicatoren, volgde dezelfde procedure.
In het syntheserapport over het eerste deelrapport wijst het departement
erop dat de doelstellingsindicatoren in de beheersovereenkomst onvolV L A A M S P A R LEMENT
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doende rekening houden met de mogelijkheid van een veranderende
omgeving. Volgens het departement kunnen een herdefiniëring van een
aantal indicatoren of het werken met addenda dat opvangen. Het departement stelt ook dat de engagementen uit de beheersovereenkomst niet
allemaal vertaald werden in meetbare of scherpe organisatiedoelstellingen. Het pleit er dan ook voor in de toekomst alleen duidelijk
gedefinieerde engagementen op te nemen en die te koppelen aan objectieve indicatoren. Volgens het departement is het langs de beheersovereenkomst mogelijk de efficiëntie van het VSAWSE op te volgen,
maar niet zijn effectiviteit.
Hoewel het departement in het eerste deelrapport heeft opgemerkt dat
een aantal aanpassingen aan de beheersovereenkomst in een addendum aangewezen zijn, heeft het toch geen actie ondernomen om een
dergelijk addendum op te maken. Wel stelt het departement dat de volgende beheersovereenkomst meer aandacht moet besteden aan de
actieve en verantwoordelijke rol die het agentschap speelt in de uitvoering van het beleid. Het departement doet daar suggesties voor. Ook in
het tweede deelrapport geeft het een aantal aandachtspunten voor de
toekomst mee, bv. de stiptheid van de uitvoeringsrapportering en vraaggestuurde rapportering ter verhoging van de efficiëntie. Het departement
stelde echter voor geen aanpassingen meer aan te brengen aan de lopende beheersovereenkomst, maar de inspanningen te focussen op de
optimalisering van de nieuwe beheersovereenkomst.

Managementcomité en beleidsraad
De departementen en de verzelfstandigde agentschappen moeten ervoor zorgen de minister terdege te informeren over de resultaten van het
monitoring- en opvolgingsproces. De beleidsraad, waarvan de ministers
en het topmanagement van het departement en de agentschappen deel
uitmaken, dient te overleggen in welke mate die resultaten aanleiding
geven tot bijsturingen. De samenwerking tussen departementen en verzelfstandigde agentschappen wordt verder ook ondersteund door de
oprichting, samenstelling en werking van een managementgroep per
beleidsdomein of beleidsveld. Het managementcomité moet vooral werken als integrator van beleidsondersteuning en beleidsuitvoering op
ambtelijk niveau(25).
De Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid zag het als een van de
essentiële doorbraken in het domein van gezonde politiek-ambtelijke
verhoudingen, dat de beleidsraad elk jaar in zijn verslag een evaluatie
opneemt van de uitvoering van de beheersovereenkomsten met agentschappen of managementovereenkomsten met departementen, met een
appreciatie van hun zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid(26).

25

26

Memorie van toelichting bij het ontwerp van het kaderdecreet bestuurlijk beleid
(Stuk 1612 (2002-2003) – Nr. 1).
Een slagkrachtige overheid in Vlaanderen, Tussentijdse conclusies van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid, 8 december 2008.
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Het managementcomité heeft het eerste deelrapport van het agentschap, over de uitvoering van zijn beheersovereenkomst, besproken in
zijn vergadering van 24 juli 2009. Op grond van deze bespreking werden
nog een aantal nuances aan het syntheseverslag aangebracht. Het
agentschap moest daarvoor de input leveren. Uit deze bijkomende documenten, op vraag van het managementcomité, blijkt dat het agentschap de conclusie van het departement onderschrijft dat de indicatoren
niet altijd aangepast zijn. Ook herhaalt het agentschap in deze documenten dat het vatten van de performantie in indicatoren een groeiproces is. Het stelt verder dat het, na het project bestuurlijk beleid, vooral
bekommerd was om de continuïteit van de dienstverlening. Pas nadien
heeft het de dienstverlening zelf gereorganiseerd. Vooral op het vlak van
monitoring heeft het veel bereikt. Het heeft de verschillende, op zichzelf
staande applicaties geïntegreerd in één systeem met gedetailleerde
rapporteringsmogelijkheden. Zo zal het voor de toekomstige beheersovereenkomst mogelijk zijn kwantitatieve indicatoren te definiëren, die
output koppelen aan de inzet van middelen.
Op 8 september 2009 heeft de beleidsraad Werk kennis genomen van
het eerste deelrapport en de bijkomende toelichting. De beleidsraad
Sociale Economie heeft daar niet over vergaderd, maar in de gemeenschappelijke beleidsraad Werk en Sociale Economie van 10 november
2009 werd het tweede deelrapport uitgebreid besproken. Er werden afspraken gemaakt voor de agendering op de agenda van de Vlaamse
Regering en de opname van alle verbeterpunten bij de voorbereiding
van de volgende beheersovereenkomst, die meer vraaggestuurd zal zijn
en snel kan inspelen op wijzigende opdrachten. Voor de monitoring werd
afgesproken dat werk dient te worden gemaakt van een betere rapportering over beleidseffecten en outcome.

Raadgevend comité
Het raadgevend comité dient adviezen te verlenen en voorstellen te formuleren over de operationalisering van de beleidsmaatregelen voor een
doelmatige, doeltreffende en klantgerichte dienstverlening. Het moet de
adviezen richten aan de leidend ambtenaar van het agentschap. Het
doel van het comité is voornamelijk een kwaliteitsverbetering: vanuit hun
expertise dienen de leden adviezen te verstrekken die het departement
ook een beleidsgerichte input leveren.
Het raadgevend comité(27) was echter noch betrokken bij de evaluatie
van de uitvoeringsrapportering van de beheersovereenkomst, noch bij
de opstelling van het jaarverslag 2008 van het VSAWSE.

27

De leden van het op 11 april 2008 opgerichte raadgevend comité werden op 19
september 2008 benoemd. De installatievergadering had plaats op 9 februari 2009.

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 37-I (2009-2010) – Nr. 1

4.8

Opvolging door de minister

Het kaderdecreet bestuurlijk beleid gaat ervan uit dat de rol van de kabinetten zich beperkt tot politieke advisering: een beperkt aantal politieke
raadgevers helpt de minister bij de voorbereiding van de bespreking van
de dossiers in de Vlaamse Regering en de politieke afweging van beleidsvoorstellen die de administratie aanlevert(28).
De kabinetten van Werk en Sociale Economie uit de vorige legislatuur
volgden de uitvoering van de beheersovereenkomst niet gestructureerd
op. Wel had het VSAWSE continu dossiermatig overleg met het kabinet
Sociale Economie. Met het kabinet Werk had het weinig contacten, behalve voor de opmaak van de begroting.
Uit gesprekken met de kabinetten (uit de vorige legislatuur), het departement en het agentschap bleek dat de contacten binnen het beleidsdomein WSE meestal ad hoc verliepen. De sturing verliep niet langs de
beheersovereenkomst, maar hoofdzakelijk langs de persoonlijke doelstellingen van de leidend ambtenaar van het agentschap.
De kabinetten hebben toen geen initiatief genomen voor een evaluatie
van de beheersovereenkomst. De beheersovereenkomst werd dan ook
niet aangepast.
Volgens de kabinetten leverde de rapportering over de uitvoering van de
beheersovereenkomst hen geen informatie waarover zij tot dan niet beschikten. Uit gesprekken met de kabinetten bleek dat zij het instrument
beheersovereenkomst wel waardevol vinden, maar momenteel nog onvoldoende performant. Dat heeft er de kabinetten echter niet toe aangezet concrete aanpassingen voor te stellen of actiever om te gaan met
dit instrument.
4.9

Conclusies

De beleidsraad WSE heeft de bepalingen van de beheersovereenkomst
over de uitvoeringsrapportering 2008 van het VSAWSE aangepast. Het
heeft de uitvoeringsrapportering in twee deelrapporten opgesplitst: een
eerste deelrapport over de uitvoering van de doelstellingsindicatoren en
een tweede over de uitvoering van de monitoringindicatoren. Hij besliste
ook een afwijkend tijdschema voor de rapportering over 2008.
Het VSAWSE heeft het eerste deelrapport over 2008 laattijdig aan de
kabinetten bezorgd. Het heeft dit deelrapport in tabelvorm opgemaakt:
per artikel uit de beheersovereenkomst overziet de tabel de normen, de
resultaten en soms de toekomstgerichte activiteiten. Bijlagen geven details over de resultaten. Het agentschap heeft ook een beleidseffectenrapport opgemaakt, het tweede deelrapport.
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Memorie van toelichting bij het ontwerp van het kaderdecreet bestuurlijk beleid
(Stuk 1612 (2002-2003) – Nr. 1).
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Over de generieke bepalingen voor horizontaal beleid en de organisatiedoelstellingen voor interne werking heeft het VSAWSE overwegend beschrijvend gerapporteerd. Voor deze doelstellingen waren de indicatoren
ook minder geschikt. Voor functioneel beleid waren wel geschikte indicatoren uitgewerkt. De kwaliteit van de uitvoeringsinformatie over deze
organisatiedoelstellingen is dan ook ruim voldoende. Op de operationele
organisatiedoelstellingen voor horizontaal beleid, interne werking en
functioneel beleid die de ondernemingsplannen later toevoegden, ging
de uitvoeringsrapportering niet in.
Het VSAWSE heeft geïnvesteerd in een degelijke kwaliteitsbewaking op
de uitvoering van zijn beheersovereenkomst: het ontwikkelde performante meet- en registratiesystemen en een geïntegreerd rapporteringsconcept. De beheersovereenkomst was voor het agentschap dan ook nuttig
als instrument van zelfsturing en het heeft een aanzet gegeven tot tal
van verbeteracties.
Ook het departement, dat overigens het eerste deelrapport mee heeft
opgemaakt, heeft de uitvoering van de beheersovereenkomst met het
VSAWSE geëvalueerd, maar dat resulteerde nog niet in bijsturingsinitiatieven. Die zouden volgen bij de opmaak van de volgende beheersovereenkomst. Het eerste deelrapport kreeg ook aandacht van het managementcomité en de beleidsraad Werk; het tweede deelrapport kwam op
de gemeenschappelijke beleidsraad Werk en Sociale Economie.
De kabinetten volgden het agentschap hoofdzakelijk dossiermatig en ad
hoc op.
Zowel het agentschap, het departement als de kabinetten wezen erop
dat het werken met beheersovereenkomsten waardevol is, maar momenteel nog te weinig performant en nog niet geschikt voor sturing op
afstand.
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Integrale beleidsverantwoording

De Vlaamse Regering en de ministers moeten het Vlaams Parlement
jaarlijks informeren over de activiteiten van de agentschappen en de
uitvoering van de beheersovereenkomsten(29), alsook over de uitvoering
van hun beleid. De ministers maken voor hun beleidsverantwoording
vooral gebruik van de jaarlijkse beleidsbrief: die geeft een overzicht van
de uitvoering van de begroting tijdens het lopende begrotingsjaar en een
prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.
Aangezien de agentschappen instaan voor beleidsuitvoering, zou er een
zekere samenhang moeten zijn tussen de rapporteringen door en over
de agentschappen inzake de beheersovereenkomsten en de beleidsverantwoording van de minister.
In zijn onderzoek ging het Rekenhof na hoe het departement de beleidsdoelstellingen en -effecten waaraan het VSAWSE moet meewerken,
opvolgt. Voorts ging het na hoe het parlement over de activiteiten van de
agentschappen en de realisatie van het beleid geïnformeerd wordt en of
die beheers- en beleidsrapporteringen samenhangend en geïntegreerd
zijn.
5.1

Opvolging realisatie beleidsdoelstellingen

De activiteiten van het VSAWSE en de uitvoering van de organisatiedoelstellingen uit de beheersovereenkomst leveren een bijdrage tot de
realisatie van de beleidsdoelstellingen van de minister. Zoals aangegeven in punt 3.3, bestaan er nauwelijks parallellen tussen de beleidsnota’s Werk en Sociale Economie 2004-2009 en de doelstellingen van het
agentschap zoals de beheersovereenkomst ze omschrijft. De uitvoeringsrapportering over de beheersovereenkomst geeft dan ook niet echt
zicht op het bereiken van de beleidsdoelstellingen uit de beleidsnota’s.

Realisaties van de beleidsdoelstellingen
Het departement WSE volgt de beleidsengagementen uit de beleidsnota’s en -brieven wel op. Eind januari 2009 heeft het een opvolgingsnota
opgemaakt over de beleidsengagementen Werk (en het meerbanenplan). Voor de beleidsdoelstellingen Sociale Economie (en maatschappelijk verantwoord ondernemen) heeft het departement in april 2009 een
stand van zaken opgemaakt. Deze evaluaties bestrijken een bredere
scope dan de organisatiedoelstellingen uit de beheersovereenkomst met
het subsidieagentschap. Zij steunen niet op het eerste deelrapport, over
de uitvoering van de beheersovereenkomst.

29

Kaderdecreet bestuurlijk beleid, artikel 36, §2.
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Beleidseffecten
Het subsidieagentschap maakt jaarlijks op grond van de monitoringindicatoren een beleidseffectenrapport op (tweede deelrapport). Daarmee geeft het uitvoering aan de generieke bepaling uit de beheersovereenkomst dat het de effecten van het zelf uitgevoerde beleid moet meten. De rapportering over de beleidseffecten staat in de beheersovereenkomst onder de operationele organisatiedoelstelling rapporteren van
strategische organisatiedoelstelling 1: realiseren van beleidsdoelstellingen. Het agentschap moet vanuit zijn beleidsuitvoerende rol beleidsrelevante informatie over het beleidsveld en de beleidseffecten verzamelen
en op grond daarvan jaarlijks een rapport afleveren. De daartoe ontwikkelde monitoringindicatoren volgen een reeks gegevens op: groeipad,
rotatie, diversiteitstoets en verhoging van de uitstroom uit de werkloosheid naar werk van de tewerkstellingsprogramma’s(30). Gegevensuitwisseling met de VDAB maakt het mogelijk in kaart te brengen of de uitstromers uit de tewerkstellingsprogramma’s zes maand na de beëindiging van hun deelname uitgestroomd zijn uit de werkloosheid en naar
werk. Het VSAWSE heeft dit deelrapport over 2008 eind oktober 2009
opgeleverd.

5.2

Informatieverstrekking aan het Vlaams Parlement

Activiteiten van het agentschap en uitvoering van de beheersovereenkomst
De Vlaamse Regering heeft over de activiteiten van het agentschap en
de uitvoering van de beheersovereenkomst in 2008 geen afzonderlijk
verantwoordingsdocument aan het Vlaams Parlement voorgelegd. De
Vlaamse Regering noch de bevoegde minister hebben een initiatief genomen om aan de nieuwe informatieverplichting tegemoet te komen.
Het Vlaams Parlement kan ook geïnformeerd worden over de activiteiten
van het agentschap en de uitvoering van de beheersovereenkomst
langs het jaarverslag. Het subsidieagentschap heeft over 2008 een jaarverslag opgemaakt, dat op zijn website staat. Dat document bevat heel
wat nuttige informatie over de belangrijkste activiteiten van het agentschap. Het bevat echter geen specifieke en gedetailleerde informatie
over de uitvoering van de beheersovereenkomst, zodat het ontoereikend
is als volwaardige verantwoording over de uitvoering van de beheersovereenkomst. Bovendien is het jaarverslag 2008 niet ingediend bij het
Vlaams Parlement.

30

De gegevens worden opgeleverd in de vorm van tabellen en een dataset over de
tewerkstellingsprogramma's. De dataset over de tewerkstellingsprogramma's steunt
op de betalingsgegevens, wat toelaat om op elk moment het aantal deelnemers te
kennen en de in- en uitstroom te meten. De dataset wordt (minstens) één keer per
jaar verrijkt met persoonskenmerken, op basis van een gegevensuitwisseling met
de VDAB. Dat geeft informatie over de werkloosheidsduur, het scholingsniveau en
het al dan niet behoren tot kansengroepen.
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Verantwoordingen over de activiteiten van de agentschappen staan
soms ook in de toelichting bij de aanpassing van de begroting. De begrotingsinstructies bij de begrotingscontrole 2009 legden de agentschappen geen verplichting op hun verantwoording te baseren op de
uitvoering van de beheersovereenkomsten in 2008. De toelichting bij de
initiële begroting 2009 gaf wel op hoofdlijnen de engagementen van het
subsidieagentschap weer.

Beleidsverantwoording
De activiteiten van het agentschap en de uitvoering van de beheersovereenkomst moeten (in principe) bijdragen tot de realisatie van een aantal
beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering. De informatieverstrekking over de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de effecten verloopt in eerste instantie langs de beleidsbrieven, die samen met de begroting bij het Vlaams Parlement worden ingediend.
Doordat in 2009 een nieuwe Vlaamse Regering is aangetreden, zijn in
het najaar geen beleidsbrieven opgemaakt, maar enkel beleidsnota’s
voor de duur van de nieuwe regeerperiode. De meest recente beleidsbrieven die de ministers van Werk en Sociale Economie hebben ingediend, zijn de beleidsbrieven 2008-2009 bij de ontwerpbegroting 2009,
ingediend in het najaar van 2008. In deze beleidsbrieven(31) hebben de
ministers een overzicht gegeven van de realisaties in een groot deel van
2008, ingedeeld volgens de structuur en de doelstellingen uit de beleidsnota’s 2004-2009. De informatie steunde op de beleidsinformatie die het
departement heeft samengesteld met de input van het subsidieagentschap. In de beleidsbrieven wordt bij de rapportering over de activiteiten
van het VSAWSE geen verband gelegd met de beheersovereenkomst.
De minister van Sociale Economie verwees in haar beleidsbrief wel naar
de indicatoren die de beheersovereenkomst definieerde.

Integratie van beleidsverantwoording
In zijn advies aan het Vlaams Parlement over de begrotingsrapportering(32) heeft het Rekenhof al gewezen op enkele structurele knelpunten
voor een geïntegreerde beleidsverantwoording:


De vergelijkbaarheid tussen de programmadoelstellingen in de toelichtingen bij de begroting en de doelstellingen uit de beleidsnota’s
en -brieven is dikwijls beperkt.



De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelstellingen is
onvoldoende afgelijnd: de begrotingsprogramma’s zijn niet aan de

31

32

Stuk 1955 (2008-2009) - Nr. 1 van 14 november 2008. Stuk 1937 (2008-2009) – Nr.
1 van 4 november 2008.
Advies van het Rekenhof over de begrotingsrapportering door de Vlaamse Regering, Stuk 40 (2008-2009) – nr.1 van 8 december 2008.
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organisatiestructuur gekoppeld. Bovendien ontbreekt nog een efficiënte koppeling met de beheersovereenkomsten.


De informatie van de beleidsbrieven en de programmatoelichtingen
is niet altijd relevant en coherent

De hoofdstukken 2 en 3 van dit verslag toonden aan dat de organisatiedoelstellingen uit de beheersovereenkomst en de beleidsdoelstellingen
uit de beleidsnota voor het agentschap onvoldoende samenhangen. Een
dergelijk gebrek aan samenhang komt de integratie van de beleidsverantwoording niet ten goede.
De totstandkoming van de beleidsbrieven, de toelichting bij de begroting
en de uitvoeringsrapportering is nog niet geïntegreerd. De diverse documenten komen tot stand op grond van afzonderlijke informatieprocessen
en ze volgen een verschillend tijdspad.
5.3

Conclusies

De realisatie van de beleidsdoelstellingen Werk en Sociale Economie
blijkt uit de beleidsbrieven 2008-2009. Het departement stelt de beleidsbrieven op aan de hand van de input van de agentschappen. De informatie van het VSAWSE steunt echter niet op de uitvoeringsrapportering
van de beheersovereenkomst. Informatie over de effecten van het beleid
staat in een later opgemaakt beleidseffectenrapport.
Het Vlaams Parlement is niet op formele wijze geïnformeerd over de
activiteiten van het agentschap, en ook niet over de uitvoering van de
beheersovereenkomst. Het is langs de beleidsbrief 2008-2009 in beperkte mate geïnformeerd over de realisatie van de beleidsdoelstellingen waartoe het agentschap in 2008 moest bijdragen. De beleidsverantwoording voldoet op dat vlak niet aan de opgelegde verantwoordingsverplichtingen. De diverse rapporteringen zijn nog niet op elkaar
afgestemd of geïntegreerd.
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Algemene conclusies

De beheersovereenkomst met het VSAWSE is afgestemd op de doelstellingen uit het oprichtingsbesluit. Ze is opgemaakt volgens de principes die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd. Toch laat de beheersovereenkomst het agentschap onvoldoende toe in zijn uitvoeringsrapportering de vereiste en relevante informatie te geven over de doelmatigheid van de beleidsuitvoering die het is toevertrouwd:


De generieke bepalingen voor horizontaal beleid kunnen onvoldoende op afstand worden opgevolgd, enerzijds doordat de Vlaamse
Regering deze doelstellingen te weinig concreet maakte en geen
rapporteringformaten hiervoor vaststelde, anderzijds doordat de
operationele organisatiedoelstellingen die de beheersovereenkomst
ter concretisering gebruikt, onvoldoende meetbaar zijn gedefinieerd.



De beleidsdoelstellingen zijn niet allemaal vertaald in strategische
organisatiedoelstellingen en operationele doelstellingen voor functioneel beleid. Evenmin zijn de operationele organisatiedoelstellingen voldoende specifiek, tijdsgebonden of realistisch geformuleerd. Heel wat organisatiedoelstellingen hebben de ondernemingsplannen naderhand toegevoegd. Die plannen zijn echter
niet door de ministers goedgekeurd, zodat zij eenzijdige engagementen van het agentschap betreffen.



Slechts voor een beperkt aantal organisatiedoelstellingen definieerde de beheersovereenkomst indicatoren.

De uitvoeringsrapportering over 2008 van het VSAWSE leverde niet de
nodige informatie om bruikbaar te zijn voor de opvolging en aansturing
van het agentschap. Over de generieke bepalingen voor horizontaal
beleid en de organisatiedoelstellingen voor interne werking rapporteerde
het VSAWSE overwegend beschrijvend, bij gebrek aan goede indicatoren. De rapportering over de doelstellingen van functioneel beleid waarvoor wel goede indicatoren bestaan, was beter. Het agentschap rapporteert niet over de doelstellingen en acties die de ondernemingsplannen
hebben toegevoegd. Het agentschap legt in de uitvoeringsrapportering
evenmin een verband met de financiële gegevens.
De beheersovereenkomst wordt in de verhouding tussen minister en
agentschap ook niet gebruikt als opvolging- en aansturingsinstrument:
de kabinetten volgen het agentschap hoofdzakelijk dossiermatig en ad
hoc op.
Het agentschap gebruikt de beheersovereenkomst en het ondernemingsplan wel als zelfsturingsinstrument. Het baseert zijn werking op de
ondernemingsplannen en de meerjarenacties die daaraan gekoppeld
zijn. Het volgt de stand van realisatie van de acties regelmatig op. Het
agentschap heeft een zelfevaluatie uitgevoerd die tot tal van verbeteracties geleid heeft. Het heeft ook performante meet- en registratiesystemen en een geïntegreerd rapporteringsconcept ontwikkeld.
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Het departement was nauw betrokken bij de uitvoeringsrapportering. Het
agentschap stelde het gedetailleerd uitvoeringsrapport op in overleg met
het departement. Het departement maakte bijkomend een syntheseverslag op, dat besproken werd op het managementcomité en de gemeenschappelijke beleidsraad Werk en Sociale Economie (en medegedeeld
aan de Vlaamse Regering). Hoewel zowel het agentschap als het departement voorstellen formuleerden tot bijsturing van de beheersovereenkomst en de uitvoeringsrapportering, hebben die niet geleid tot daadwerkelijke aanpassingen.
Het Vlaams Parlement is niet geïnformeerd over de uitvoering van de
beheersovereenkomst met het VSAWSE. Het is alleen indirect en partieel, door de beleidsbrieven en de toelichting bij de initiële begroting
2009, geïnformeerd over de activiteiten van het agentschap.
De beheersovereenkomst en haar uitvoeringsverslag 2008 hebben dan
ook hun primaire functie – sturing en opvolging op hoofdlijnen en op afstand – niet volledig kunnen waarmaken. De voorstellen tot verbetering
van de beheersovereenkomst zullen wel meegenomen worden bij de
voorbereiding van een nieuwe beheersovereenkomst.
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Aanbevelingen



Om bepaalde aspecten van haar horizontaal beleid langs generieke
bepalingen in de beheersovereenkomst te realiseren, moet de
Vlaamse Regering vooraf ook geschikte indicatoren, streefwaarden
en rapporteringsformaten definiëren.



De minister en het agentschap kunnen het best de organisatiedoelstellingen in de beheerovereenkomst beperken tot die doelstellingen
waarop de minister het agentschap wil aansturen. Die doelstellingen
moeten specifiek, meetbaar en tijdsgebonden geformuleerd zijn en
opvolgbaar zijn met geschikte indicatoren en bijhorende streefwaarden. Andere verplichtingen kan de beheersovereenkomst het
best los van de aansturende organisatiedoelstellingen opnemen.



Om meer zekerheid te hebben over de juistheid van de uitvoeringscijfers, moet het agentschap het intern controlesysteem verder optimaliseren. Daartoe moet het, onder meer, elke indicator duidelijk definiëren en documenteren.



Om in overeenstemming te zijn met de voornemens van de Vlaamse Regering, moet de uitvoeringsrapportering van het agentschap
verder evolueren naar een zogenaamde STAP-rapportering, die de
gerealiseerde acties, toekomstige verwachtingen en actieplannen
ook in beknopte tabelvorm beschrijft. De beheersovereenkomst en
de uitvoeringsrapportering moeten daarbij ook een duidelijker verband leggen tussen de uitvoering van de organisatiedoelstellingen
en de uitvoering van de begrotingscyclus.



De minister moet de uitvoeringsrapportering actiever gebruiken voor
een aansturing van het agentschap op afstand. Op die manier kan
de beheersovereenkomst de aansturende rol spelen die vooropgesteld is in het kaderdecreet bestuurlijk beleid.



De Vlaamse Regering moet het Vlaams Parlement beter informeren
over de activiteiten van het agentschap en de uitvoering van de beheersovereenkomst, overeenkomstig het kaderdecreet bestuurlijk
beleid. Ze zou in overleg met het Vlaams Parlement de mogelijkheden tot integratie en een betere afstemming tussen de verschillende
beleids-, beheer- en financiële rapporteringen moeten onderzoeken.
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Antwoord van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie en de
Vlaamse minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

In hun antwoord van 4 mei 2010 stellen de Vlaamse ministers bevoegd
voor Werk en Sociale Economie dat het VSAWSE, zoals alle agentschappen van de Vlaamse overheid, een leertraject doormaakt.
Zij verwijzen naar een nieuw model van beheersovereenkomst uitgewerkt door de Vlaamse Regering dat moet zorgen voor een betere koppeling tussen de engagementen van de agentschappen en het beleidskader alsook voor het implementeren van zowel strategische als operationele doelstellingen, waar mogelijk met duidelijke streefcijfers en indicatoren. Met het nieuwe model van beheersovereenkomst moet het mogelijk zijn de aansturing en opvolging van het agentschap te optimaliseren op basis van een duidelijkere uitvoeringsrapportering.
De ministers melden dat de aanbevelingen van het Rekenhof aandachtspunten zullen zijn bij het opmaken van de nieuwe beheersovereenkomst met het VSAWSE voor de periode 2011-2015.
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9.1

Uitvoeringsrapportering beheersovereenkomsten: gemeenschappelijke onderzoeksbevindingen
Opzet van zes onderzoeken

Het Rekenhof ging na of het rapporteringsproces over de uitvoering van
de beheersovereenkomsten behoorlijk functioneert. Het selecteerde zes
agentschappen uit verschillende beleidsdomeinen op grond van hun
financieel belang: het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), het
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgOdi), het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Subsidieagentschap Werk en
Sociale Economie (VSAWSE) en het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV). Het Rekenhof heeft de zes beheersovereenkomsten en uitvoeringsrapporteringen over 2008 op eenzelfde manier onderzocht. Het wil
met die reeks auditverslagen de kwaliteit en de bruikbaarheid van de
toekomstige uitvoeringsrapportering helpen verhogen.
Dit hoofdstuk zet de belangrijkste bevindingen uit de zes auditverslagen
op een rij. Enerzijds lopen een aantal bevindingen bij de onderzochte
agentschappen gelijk. Anderzijds wijken de onderzochte agentschappen
voor bepaalde aspecten van de beheersovereenkomst en de uitvoeringsrapportering van elkaar af. De aard van de opdrachten en bevoegdheden verklaart deels de verschillende invulling .
De beperkte steekproef staat niet toe de gemeenschappelijke bevindingen te veralgemenen naar de niet-onderzochte agentschappen. Toch
signaleert dit overzicht belangrijke aandachtspunten voor de volgende
generatie beheersovereenkomsten. Het biedt ook een vergelijkingsbasis
voor de praktijk bij elk van de agentschappen.
Vooraleer de gemeenschappelijke bevindingen in de auditverslagen aan
het Vlaams Parlement op te nemen, heeft het Rekenhof ze op 30 maart
2010 voorgelegd aan de minister-president van de Vlaamse Regering.
9.2

Bevindingen uit de zes onderzoeken

Kwaliteit van de beheersovereenkomst


Alle beheersovereenkomsten volgen op hoofdlijnen de uniforme
structuur die de Vlaamse Regering voor beheersovereenkomsten
heeft opgesteld. De beheersovereenkomsten hernemen ook allemaal de generieke bepalingen voor horizontaal beleid.



De beheersovereenkomsten operationaliseren de bepalingen voor
horizontaal beleid onvoldoende, hoewel dat was vooropgesteld. Het
horizontaal beleid van de Vlaamse Regering werkt dan ook onvoldoende door in de onderzochte agentschappen.
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Sommige beheersovereenkomsten vertalen de organieke opdrachten en de beleidsdoelstellingen van de vakminister volledig en coherent. Andere doen dat minder. De doelstellingencascade in de beheersovereenkomst met het VAPH is geslaagd.



De meeste organisatiedoelstellingen uit elke beheersovereenkomst
– zeker de minder uitvoeringsgerichte doelstellingen– zijn onvoldoende specifiek, meetbaar of tijdsgebonden geformuleerd. Vaak
ontbreken geschikte indicatoren met bijhorende streefwaarden en
nulmeting. Sommige agentschappen hebben in een ondernemingsplan bijkomende organisatiedoelstellingen of streefwaarden opgenomen, zonder dat de minister ze uitdrukkelijk aanvaardde. Dergelijke aanvullende doelstellingen of streefwaarden vormen dan ook
geen instrument voor aansturing, maar alleen voor interne zelfsturing.



Elke beheersovereenkomst bevat wel enkele organisatiedoelstellingen waaraan het agentschap weinig of niets kan bijdragen. Voor die
doelstellingen kan de beheersovereenkomst dan ook geen aansturinginstrument zijn.



Geen enkele beheersovereenkomst maakt een duidelijke, directe
koppeling tussen de organisatiedoelstellingen en de meerjarenbegroting.



Op één uitzondering na (VSAWSE) kon het Vlaams Parlement de
coherentie tussen de beleidsdocumenten van de minister en de ontwerpen van beheersovereenkomst beoordelen.

Kwaliteit van de uitvoeringsrapportering


De rapportering over de generieke bepalingen of het horizontaal beleid is niet uniform, vergelijkbaar of consolideerbaar, omdat de
Vlaamse Regering naliet rapporteringformaten vast te stellen. Zij
krijgt daardoor niet het gewenste helikopterzicht op haar administratie.



Enkele agentschappen (vooral VAPH en VSAWSE) gaan duidelijk
verder dan wat het decreet bestuurlijk beleid voorschrijft en integreren de beheersovereenkomst sterk in hun interne werking, naast de
periodieke opvolging van de uitvoering van de beheersovereenkomst.



Alleen voor VSAWSE bevat de uitvoeringsrapportering meer dan
een aanzet tot zelfevaluatie.



De meeste agentschappen rapporteren uitgebreid en descriptief. De
doelstelling van een beknopte rapportering aan de hand van kengetallen in een tijdsperspectief met een summiere toelichting, is nog
niet bereikt. De VMSW is er wel in geslaagd in hoofdzaak cijfermatig
te rapporteren. Sommige agentschappen rapporteren bovendien niet
altijd aan de hand van de indicatoren die zij in de beheersovereenkomst overeenkwamen.



Slechts één uitvoeringsrapportering (ABB) legt een verband tussen
de realisaties en de ingezette middelen.
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Een systematische interne controle op de validiteit van de gegenereerde cijfergegevens voor de uitvoeringsrapportering is beperkt bij
de onderzochte agentschappen. Bij de helft van de onderzochte
agentschappen (ABB, VAPH en AWV) ontbreken vaak noodzakelijke
indicatorfiches die precies aangeven wat en hoe zij moeten meten.



De departementen en beleidsraden spelen slechts uitzonderlijk hun
rol bij de opvolging en evaluatie van de uitvoeringsrapportering.



De betrokken ministers hebben de uitvoeringsrapportering niet geëvalueerd. Zij hebben er evenmin een gesprek over gehad met de leidende ambtenaren van het agentschap. De meeste agentschappen
worden door de betrokken minister opgevolgd langs frequent en
dossiermatig kabinetsoverleg.

Integrale beleidsverantwoording


Slechts enkele beleidsdomeinen namen al initiatieven om de beleidseffecten gestructureerd op te volgen.



De Vlaamse Regering informeerde het Vlaams Parlement niet over
de activiteiten van de agentschappen of de uitvoering van de beheersovereenkomsten.



Een integratie van de uitvoeringsrapportering, de beleidsverantwoording in de beleidsbrieven en de begrotingscyclus is moeilijk doordat
zij wat hun timing betreft, niet op mekaar zijn afgestemd .

9.3

Gemeenschappelijke conclusie en aanbeveling

Zoals herbevestigd in het charter over de politiek-ambtelijke samenwerking van 9 december 2009(33) tussen de Vlaamse administratie en de
Vlaamse kabinetten, dient de minister de agentschappen op afstand en
op hoofdlijnen aan te sturen en op te volgen. De instrumenten daarvoor
zijn, behalve rechtstreeks overleg, de beheersovereenkomsten en de
rapporteringen over de uitvoering ervan.
De onderzochte beheersovereenkomsten garanderen echter niet dat de
agentschappen in hun uitvoeringsrapportering de vereiste en relevante
informatie geven: organisatiedoelstellingen zijn vaak onvoldoende
SMART geformuleerd of hebben geen geschikte indicatoren en streefwaarden. De uitvoeringsrapporteringen zijn bovendien – mede door de
tekortkomingen van de beheersovereenkomsten – vaak te beschrijvend.
De departementen en beleidsraden vullen bovendien hun evaluatieopdracht in de regel niet of minimaal in.
De ministers gebruiken de beheersovereenkomst en de uitvoeringsrapportering nauwelijks als aansturing- of opvolgingsinstrument. De Vlaamse Regering voldoet ten aanzien van het Vlaams Parlement evenmin

33

VR 2010 1501 MED.0021
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aan de rapporteringverplichtingen van het kaderdecreet bestuurlijk beleid.
De opmaak van beheersovereenkomsten en uitvoeringsrapporteringen
kost de Vlaamse overheid veel inspanningen. Toch worden die instrumenten nauwelijks gebruikt bij de aansturing, opvolging en verantwoording. Om de aansturing op hoofdlijnen en op afstand met de beheersovereenkomsten te verbeteren, moet de kwaliteit ervan verhogen. Materies die zich niet lenen tot opvolging en aansturing omdat de rol en de
verantwoordelijkheid van het agentschap te beperkt zijn of materies
waarvoor direct overleg een geschikter opvolgings- en aansturinginstrument is, worden beter niet geregeld langs de beheersovereenkomst.
9.4

Reactie van de minister-president

In zijn reactie van 6 mei 2010 op de gemeenschappelijke bevindingen
focust de minister-president op de rol van de Vlaamse administratie in
de verdere uitbouw van organisatiebeheersing. Bepaalde aspecten van
de gemeenschappelijke bevindingen van het Rekenhof zijn ook naar
boven gekomen in de zelfevaluaties van andere entiteiten en sterktezwakteanalyses, uitgevoerd door de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA). Op basis hiervan hebben de verschillende entiteiten
actieplannen opgesteld om te evolueren naar een hogere maturiteit inzake organisatiebeheersing. De minister-president is ervan overtuigd dat
de bevindingen van het Rekenhof worden opgenomen in dat continue
verbeterproces.
Verder gaf de minister-president aan dat het zoeken naar SMART geformuleerde doelstellingen en naar indicatoren een aandachtspunt blijft
voor de entiteiten en de betrokken ministers bij de opmaak van de tweede generatie beheersovereenkomsten. Zoals aangegeven in zijn beleidsnota, laat hij ook nagaan hoe de kwaliteit van financiële en beheersinformatiesystemen kan worden verbeterd.
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Doelstelling en onderliggende informatie bevat nagenoeg geen SMART kenmerken

-

Onderlinge samenwerking

Corresponderende
beleidsdoelstelling
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Niet vermeld

+

+

+

Niet vermeld

Met federaal niveau en andere gewestelijke overheden

Kwaliteit
rapportering

+

permanente samenwerking met dept WSE
op alle niveaus (o.a. Front Office, BR, MC,
cel LWW, piloothouder ESF-projecten)
Het structurele overleg met het beleidsdomein EWI m.b.t. MVO en E-gov is niet
aangetoond. Volgens VSAWSE is het
onderhouden van structureel overleg met
EWI een juridische en beleidsvoorbereidende opdracht voor Dept WSE. VSAWSE
vraagt om deze doelstellingen als contractuele verbintenis te schrappen.
-Samenwerking met onderwijs i.h.k.v.
competentieagenda
-kanaliseren van oproepen vanuit Vlaamse
Infolijn
- 4 overlegmomenten met FOD werkgelegenheid (vergunningen en arbeidskaarten)
- 2 COVRA bijeenkomsten
- oprichting interministerieel overlegcomité
meerwaardeneconomie
(2 bijeenkomsten)

Realisaties 2008 volgens uitvoeringsrapportering

Met andere beleidsdomeinen

Streefwaarde
2008

+

Niet vermeld

Streefwaarde
2010

+

Nulmeting
(2007)

Binnen beleidsdomein

Indicator

+

Kwaliteit
OOD

Ja

Ja

Ja

Zelfevaluatie

Rapportering geeft aan de hand van de indicator transparant, correct, precies en in tijdsperspectief de mate van realisatie van de
doelstelling weer en bevat zo nodig een beknopte, relevante duiding
Rapportering geeft aan de hand van de indicator of bevattelijke
omschrijving de mate van realisatie van de doelstelling grotendeels
weer
Rapportering geeft enkel een beschrijving van relevante activiteiten,
zonder de mate van doelbereik te bepalen
Rapportering bevat weinig relevante of onderbouwde informatie
over de mate van uitvoering van de doelstelling

SD 6 Samenwerking
OD 6.1. Entiteit-overschrijdende samenwerking:

Organisatiedoelstelling (OOD) of project
Kwaliteit
indicator

Indicator is zeer robuust, valide en efficiënt beschikbaar
en zeer relevant om de mate van realisatie van de doelstelling volledig en precies weer te geven
Indicator is behoorlijk geschikt om belangrijke aspecten
van het doelbereik systematisch en efficiënt weer te
kunnen geven
Indicator is enigszins relevant om een gedeelte van het
doelbereik te kunnen weergeven
Indicator is helemaal niet relevant om de mate van realisatie van de doelstelling weer te geven

TABEL 1 Generieke elementen voor het horizontaal beleid

+

++

Doelstelling op zich is zeer specifiek, meetbaar,
afgesproken, realistische en tijdsgebonden geformuleerd
Doelstelling is behoorlijk SMART geformuleerd,
rekening houdend met aanvullende onderliggende
informatie
Doelstelling is weinig SMART geformuleerd

+++

Bijlage 1 Overzicht van de doelstellingen uit de beheersovereenkomst en de uitvoeringsrapportering
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Correct en aantrekkelijk
werkgeverschap voor
betrokken werknemers

Voorbeeldig werkgeverschap, algemeen
In BO vermeld bij
‘Intern management’

Kwaliteitsbeleid

Corresponderende
beleidsdoelstelling

OD 7.2 Correct en aantrekkelijk werkgeverschap
Addendum

SD 7 Intern management
OD 7.6. globaal personeelsbeleid en de rol
van de PA
Addendum

OD 3.3. Front office
Addendum

OD 3.2. Kwaliteits-management (KMS)
Addendum

SD 6 Kwaliteit leveren
OD 3.1. E-government
Addendum

Organisatiedoelstelling (OOD) of project

+

++

-visienota KMS
- implementatie
van de visienota KMS tegen
30.06.07

+

aangepast en
systematisch
VTO-beleid

Visienota
opstellen m.b.t.
het globaal
personeelsbeleid en rol
projectadviseurs tegen 30
juni 2007
werkgroep
welzijn

Niet vermeld

opstellen
visienota tegen
30 juni 2007

Indicator

+

Kwaliteit
OOD

+

+

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

+

+

Niet vermeld

Nulmeting
(2007)

+

Kwaliteit
indicator

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Globaal en
geïntegreerd
KMS

Niet vermeld

Streefwaarde
2010

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Organiseren
van een
klantentevredenheidsmeting

Niet vermeld

Streefwaarde
2008

3 bijeenkomsten met voorstellen rond
prikklokreglement en medische
check-up voor 50+
-opleiding Individueel Ontwikkelplan voor alle
personeelsleden
-herwaardering van PLOEG miv een nieuwe
functiebeschrijving voor iedereen en een
planningsdocument
-apart opleidingstraject IOP voor leidinggevenden voorbereid

-Acties tot uitbouw van een structureel kader
-Aanstelling van een HRM-verantwoordelijke
-Analyse van de resultaten van de tevredenheidspeiling 2008 door de interne werkgroep
Welzijn
Evaluatie van hun rol inzake kwaliteitsbeleid
in de maatwerkbedrijven.

-Visienota ICT verder verfijnd.
-Nota E-gov is in het investeringsdossier
2008 opgenomen en een gesprek met de
kabinetten.
-Monitoring uitgevoerd van alle activiteiten
met het oog op de ontwikkeling van nieuwe
software en databestanden
-integraal kwaliteitsproject uitgewerkt vertrekkende vanuit het CAF/EFQM-model
-klantentevredenheidsmeting voor aanmoedigingspremies
-opdracht verleend tot uitvoeren klantentevredenheidsmeting m.b.t. arbeidskaarten en
tewerkstellingsprogramma’s
-actieve bijdrage aan ontwikkeling van het
concept en aan de implementatie van de
Front Office (lancering website www.werk.be
+ bijhouden bezoekersgegevens)
-inbrengen van de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen: beschrijving van de maatregelen, het bepalen van de parameters en
condities, de mapping van de verzamelde
gegevens en het testen van de toepassing
-enkele maatregelen ingebracht en systeem
actueel gehouden

Doelstelling behaald.

Realisaties 2008 volgens uitvoeringsrapportering

+

+

++

+

+

+

Kwaliteit
rapportering

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Zelfevaluatie
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Organisatiedoelstelling (OOD) of project

OD 7.1. Diversiteitsbeleid binnen de interne
werking van het VSAWSE

Corresponderende
beleidsdoelstelling

Diversiteitsbeleid
++

Kwaliteit
OOD

Niet vermeld
Niet vermeld
Niet vermeld

+
+
+

V L A A M S P A R LEMENT
Niet vermeld
Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

+++
+++

+

++

+

7.1.3 via
startbanen en
stages een
diversiteitsbeleid voeren
7.1.4 diversiteit
aanwervingsbeleid

Niet vermeld

Niet vermeld

+++

tevredenheidspeilingen
faciliteren
gerichte acties
arbeid-privé
7.1.1 Diversiteit
in personeelsbeleid
aandeel
vrouwen bij
instroom en
bevorderingen
aandeel
allochtonen bij
aanwervingen
aandeel
gehandicapten
bij aanwervingen
7.1.2 Draagvlak voor meer
diversiteit op de
werkvloer

Niet vermeld

+

aandacht
ontwikkeling
niveau C en D
inspraak
personeel

Nulmeting
(2007)

Kwaliteit
indicator

Indicator

-deelname aan
VTO activiteiten
-aandacht
vestigen op
diversiteitsthema’s tijdens
personeelsvergade-ringen
- 10 % PmAH
- 25 % allochtonen
- startbaners en
stagiairs: max
2/3 zelfde
geslacht
Niet vermeld

4% PmAH

10 % allochtonen

m/v: max 2/3
zelfde geslacht

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Streefwaarde
2010

niet bereikt (1/116 PmAH)

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Vacatures worden naast de gebruikelijke
kanalen verspreid via VDAB en KifKif. Via
familie-en kennissenkring van medewerkers
van het agentschap personen (met een
arbeidshandicap) activeren om hun kandidatuur te stellen.

-niet bereikt (geen PmAH)
-bereikt: 50 % allochtonen
-niet bereikt (100 % vrouwen)

niet bereikt (1/116 allochtoon)

Niet vermeld

Niet vermeld

bereikt

-thuiswerk vergemakkelijkt
-meer IT-opleidingen

medewerkers kregen IOP en werken met
functiefamilies naar aanloop van een nieuwe
functiebeschrijving
personeelsvergaderingen, teambuildingsinitiatieven en organisatie van ‘middagen van
het werk’
nieuwe personeelspeiling

Realisaties 2008 volgens uitvoeringsrapportering

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Streefwaarde
2008

+

-

+

+

+

+

+

+

Kwaliteit
rapportering
+

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Neen

Zelfevaluatie
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OD 7.4. Beheersrapportering i.s.m. MOD
m.b.t. financiën & begroting
Addendum
(linken met art. 13 & 20)
OD 7.5. Oprichting systeem van interne
controle
Addendum

Beheersrapportering
financieel

Interne controle

OD 7.4. Beheersrapportering i.s.m. MOD
m.b.t. personeelsbeleid
Addendum

OD 7.3. Duurzaam en ethisch verantwoord
aankoopbeheer

Duurzaam en ethisch
verantwoord aankoopbeheer

Beheersrapportering
P&O

Organisatiedoelstelling (OOD) of project

Corresponderende
beleidsdoelstelling

+++

+

+

+

Kwaliteit
OOD

Tegen 30 juni
2007: uitwerking stappenplan omtrent
‘interne audit’
door projectgroep.
Vanaf januari
2008 systeem
‘interne audit’
operationeel
binnen het
agentschap

Niet vermeld

bij voorkeur
cateringaanbestedingen via
SE of via
milieubewuste
organisaties
milieubewust
gebruik van
printers en
kopieermachines
het stellen van
aangepaste
milieueisen bij
offertes drukwerken
Niet vermeld

Indicator

Niet vermeld

+

Niet vermeld

+

Niet vermeld

Niet vermeld

+

++

Niet vermeld

Nulmeting
(2007)

+

Kwaliteit
indicator

Ja: niveau 3
behalen voor
hele organisatie

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Streefwaarde
2010

Uitvoeren van de zelfevaluatie (a.d.h.v. de
leidraad IAVA ism AGO en KPMG)

Prioritaire acties werden bepaald a.d.h.v.
risicomatrix en risicoraamwerk

Stappenplan

De BO voorziet een timing tot het einde van
de BO voor realisering van de doelstelling
Opmaak personeelsplan + methodiek van
maandelijkse rapportering ivm stand van
zaken van het personeel
Op basis van de aangeleverde cijfers wordt
een databank gemaakt die enerzijds gekoppeld wordt aan de opvolging van de doelstellingen in acties en stappenplannen en
anderzijds gebruikt wordt voor een personeelszaken.
De kredieten en de uitgaven worden maandelijks opgevolgd via een systematische en
gestructureerde rapportering.

Er worden aangepaste milieueisen gesteld
bij de offertes

-aantal persoonlijke printers verminderd
- algemene richtlijn gebruik milieuvriendelijke
printers

Recepties uitbesteed aan SE-bedrijven

Realisaties 2008 volgens uitvoeringsrapportering

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Niet vermeld

Streefwaarde
2008

+

+

+

+

+

+

Kwaliteit
rapportering
+

Ja

Ja

Ja

Ja

Neen

Ja

Neen

Zelfevaluatie
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Organisatiedoelstelling (OOD) of project

Art 26 Evaluatie
Uiterlijk in sept van jaar X + 1 een beleidsmatig rapport door dept WSE. Bespreking
van dit rapport in oktober jaar X + 1

Corresponderende
beleidsdoelstelling

Meting beleidseffecten
+

Kwaliteit
OOD
Niet vermeld

Indicator
Kwaliteit
indicator

Nulmeting
(2007)
Streefwaarde
2010
Streefwaarde
2008
Timing van de rapportering over de beleidseffecten 2008 werd door de beleidsraad van
februari 2009 voorzien voor november 2009.
Het ontwerp van beleidseffectenrapport werd
aan de ministers bezorgd op 6 november
2009 en besproken op de beleidsraad WSE
van 10 november 2009. .

Realisaties 2008 volgens uitvoeringsrapportering

Kwaliteit
rapportering
+
Ja

Zelfevaluatie
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Niet vermeld

Niet vermeld

-

-

5.2.1 Extern
communicatieplan tegen eind
2007
Niet vermeld
Visienota mbt
rol projectadviseurs tegen
30/06/2007

Beheren en behandelen van klachten van
derden
Organiseren van principes van MVO binnen
structuren

+

OD 5.2 Extern communicatieplan

Niet vermeld

+
+

+

SD 5 Communicatie
OD 5.1 Website

Communicatie

Indicator

OD 5.3 Intern communicatieplan
OD 7.6 globaal personeelsbeleid en rol van
projectadviseurs

Kwaliteit
OOD

Organisatiedoelstelling (strategisch, SOD
en operationeel, OOD)

Corresponderende
beleidsdoelstelling

TABEL 2 Organisatiedoelstellingen interne werking

+

Kwaliteit
indicator

Niet vermeld

Niet vermeld

Nulmeting
(2007)

Niet vermeld

Niet vermeld

Streefwaarde
30/09/09

Niet vermeld

Niet vermeld

Streef-waarde
2008

Aansluiting bij initiatieven Agentschap voor
Facilitair Management

Intern communicatieplan opgemaakt
Rol van de projectadviseurs m.b.t. nieuwe
initiatieven opgenomen in het ondernemingsplan 2008. Visienota intern goedgekeurd. In ondernemingsplannen initiatieven
gekoppeld aan rol van projectadviseurs.
Volgens departement blijft duidelijke taakafbakening tussen projectadviseurs en inspecteurs wenselijk.
Klachtenregister ontwikkeld

Rapportering aantal hits per dag vanaf juni
2008
Extern communicatieplan opgemaakt

Realisaties 2008 volgens uitvoeringsrapportering

-

+

++
+

++

-

Kwaliteit
rapportering

Nee

Ja

Ja

Ja

Zelfevaluatie
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Corresponderende
beleidsdoelstelling

OD 1.3 Monitoring
(ontwikkeling van geautomatiseerde toepassingen om de belangrijkste prestaties en
effectindicatoren te genereren)

OD 1.2 Rapportering
(verzameling van beleidsrelevante informatie
over het beleidsveld en beleidseffecten)

SD 1 Realiseren van beleidsdoelstellingen
OD 1.1 Bijdrage tot de realisatie van de
beleidsdoelstellingen

Organisatiedoelstelling (strategisch, SOD
en operationeel, OOD)

++

+

+

Kwaliteit
OOD

Tegen eind
2007:
-Bestaande
monitoringsoftware aanpassen
-nieuwe
monitoringsoftware ontwikkelen

Niet vermeld

Niet vermeld

Indicator

TABEL 3 Organisatiedoelstellingen functioneel beleid

++

Kwaliteit
indicator

Niet vermeld

Nulmeting
(2007)

Niet vermeld

Streefwaarde
30/9/09

Vanaf 2008:
Volledige cijfers
beschikbaar

Streefwaarde
2008

Weergegeven in bijlage 2 en bijlage 2 bis
van de uitvoeringsrapportering.
Doelstellingsparameters in grote mate
behaald; bijna alle voorziene acties en
initiatieven zijn gerealiseerd of zitten op
schema in hun uitvoering
Weergegeven in bijlage 2 en bijlage 2 bis
van de uitvoeringsrapportering.
Engagement m.b.t. aanleveren van
monitoringsindicatoren in ruime mate vervuld:
-bijna alle basisgegevens werden opgeleverd in de vorm van tabellen en een dataset
over de tewerkstellingsprogramma’s
-informatie rond de verschillende thema’s en
parameters werd aangeleverd conform het
addendum
-3 indicatoren werden opgeleverd in aangepaste vorm (niet conform het addendum)
-Ontwikkeling van een geïntegreerd rapporteringsconcept o.b.v. CAF/EFQM-model
-opmaak van boordtabellen met nadruk op
performantie van de dienstverlening, output
en budget

Realisaties 2008 volgens uitvoeringsrapportering

Ja

Ja

++

++

Ja

Zelfevaluatie

+

Kwaliteit
rapportering
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Corresponderende
beleidsdoelstelling

+

+++

SD 2 Uivoeren
OD 2.1 Betaling van de premies binnen de
verschillende tewerkstellingsprogramma’s

OD 2.2 Optimalisering van de administratieve procedures

Kwaliteit
OOD

Organisatiedoelstelling (strategisch, SOD
en operationeel, OOD)

V L A A M S P A R LEMENT
+++

2.1.3 Betaling
aanmoedigingspremies

Niet vermeld

+++

+++

Kwaliteit
indicator

2.1.2 Betaling
beschutte
werkplaatsen

2.1.1 Betaling
tewerkstellingsprogramma’s

Indicator

100% in 2005

100% in 2005

100% in 2005

Nulmeting
(2007)
100% tijdige
betalingen met
garantie dat
95% van de
correct ingevulde prestatiestaten die vóór
de 15 van
iedere maand
toekomen bij
de cel betalingen worden
verwerkt
100% tijdige
betalingen met
garantie dat
95% van de
correct ingediende prestatie-staten, die
uiterlijk op de
laatste dag van
de 2de maand
volgend op het
kwartaal
toekomen bij
de sectie BW,
worden verwerkt
Betalingsopdracht
uiterlijk op 10de
dag van de
maand na
afloop van
kwartaal/
maand (i.f.v.
betalingskalender)

Streefwaarde
30/9/09
100% tijdige
betalingen met
garantie dat
95% van de
correct ingevulde prestatiestaten die vóór
de 15 van
iedere maand
toekomen bij
de cel betalingen worden
verwerkt
100% tijdige
betalingen met
garantie dat
95% van de
correct ingediende prestatie-staten, die
uiterlijk op de
laatste dag van
de 2de maand
volgend op het
kwartaal
toekomen bij
de sectie BW,
worden verwerkt
Betalingsopdracht
uiterlijk op 10de
dag van de
maand na
afloop van
kwartaal/
maand (i.f.v.
betalingskalender)

Streefwaarde
2008

+

+++

100 % realisatie

Uitgebreide procesanalyse

+++

+++

Kwaliteit
rapportering

100 % realisatie

100 % realisatie

Realisaties 2008 volgens uitvoeringsrapportering

Ja

Ja

Ja

Ja

Zelfevaluatie
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Corresponderende
beleidsdoelstelling
Kwaliteit
OOD
+

-

Organisatiedoelstelling (strategisch, SOD
en operationeel, OOD)

OD 2.3 De begeleiding en ondersteuning
van de beschutte werkplaatsen integreren in
de ondersteunende taken van het agentschap

OD 2.4 Uitvoering van het stelsel van de
lokale diensteneconomie
OD 2.5 Dossierbehandeling

2.5.5 Herplaatsingsfonds
2.5.6 Erkenning bureaus
private arbeidsbemiddeling
2.5.7 Tewerkstellingsprogramma’s
groeipad
interne doorlooptijden
briefwisseling
zonder advies
PA
2.5.8 Tewerstellingsprogramma’s
groeipad
interne doorlooptijden
briefwisseling

2.5.1 Aanmoedigingspremie
groeipad
doorlooptijden
2.5.2 Arbeidskaarten knelpuntberoepen
2.5.3 Groeipad
arbeidskaarten
2.5.4 Groeipad
beroepsdossiers arbeidskaarten

Niet vermeld

Niet vermeld

Indicator

Neen

75,4% in 2005

68,51% in 2005

+++

+++

+++

85% in 2006

+++

Neen

85% in 2006

+++

+++

96% in 2006

75% in 2006

Nulmeting
(2007)

+++

+++

Kwaliteit
indicator

V L A A M S P A R LEMENT
90 %

90%

95%

95%

95%

95%

100%

90%

Streefwaarde
30/9/09

75 %

74%

80%

80 %

100%

96%

95%
95%

93%

89%

96%

Ondersteuning opgenomen in het takenpakket van de PA (projectadviseurs)
- ondersteuning van de opmaak van een
kwaliteitswijzer voor de maatwerkbedrijven
via deelnemen aan de werkgroepvergadering en algemene stuurgroep
- co-assessor bij proefassessments van de
eerste versie van de kwaliteitswijzer
Jaarlijkse realisatie van het binnen de
begroting LDE voorziene groeipad.
87%

Realisaties 2008 volgens uitvoeringsrapportering

90%

90%

100%

80%

Streefwaarde
2008

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+

Kwaliteit
rapportering
+

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Ja

Ja

Zelfevaluatie
Ja
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Ondersteunen van
beleidsvoorbereiding

Corresponderende
beleidsdoelstelling

V L A A M S P A R LEMENT
+

+

+

Kwaliteit
OOD

Geen vermeld

Geen vermeld

Neen

+++
Jaarlijks ten
laatste op 1
april overmaken gegevens aan dept
WSE

95 %

95%
85 %

Neen
72,22% in 2006

+++
+++

2.5.9 KB 474
2.5.10 SE
groeipad
interne doorlooptijden
erkenningsaanvragen
invoegbedrijven
2.5.11 SW,
WEP+, BKO,
LDE
Geen vermeld

Streefwaarde
30/9/09

Nulmeting
(2007)

Kwaliteit
indicator

Indicator

V L A A M S P A R LEMENT

OD 4.2 Optimalisering van de werking van
de ondersteuningsstructuren binnen de
Sociale Economie

SD 4 Ondersteunen van beleidsvoorbereiding
OD 4.1 Formuleren van beleidsvoorstellen

OD 2.6 Werkzaamheden in het kader van
samenwerkingsakkoorden

Organisatiedoelstelling (strategisch, SOD
en operationeel, OOD)

Jaarlijks ten
laatste op 1
april overmaken gegevens aan dept
WSE

95 %

95 %
80 %

Streefwaarde
2008

Voorstel tot hertekening van de ondersteuningsstructuren a.d.h.v. concrete actiepunten
werd voorgelegd aan het kabinet SE.
Medewerking aan concepten en/of beleidsaanbevelingen rond maatwerken, arbeidszorg, werkervaring, het Fonds ter Bevordering van de Sociale Economie, de activiteitencoöperaties, de invoegmaatregelen en de
ondersteuningsstructuur.

Kwalitatief verslag

Geen rapportering: op 30/6 was het
VSAWSE nog bezig hiervoor op te leveren

99 %

98 %
96,2 %

Realisaties 2008 volgens uitvoeringsrapportering

+

+

-

+++

Kwaliteit
rapportering
+++
+++

Ja

Ja

Neen

Neen

Zelfevaluatie
Neen
Neen
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Bijlage 2 : Antwoord van de Vlaamse minister van
Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
4 mei 2010

Betreft: ontwerpverslag met betrekking tot rapportering over uitvoering beheersovereenkomst Vlaams Subsidieagentschap voor Werk
en Sociale Economie

Geachte voorzitter,
We hebben kennis genomen van het ontwerpverslag met betrekking
tot de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst
met het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie dat u ons op 30 maart heeft bezorgd.
Het Rekenhof stelt in de bestuurlijke boodschap van het rapport dat
het agentschap een leertraject doormaakt met betrekking tot de beheersovereenkomst. Deze vaststelling geldt voor alle agentschappen van de Vlaamse Overheid aangezien de lopende beheersovereenkomsten voor het eerst werden geïntroduceerd in de vorige beleidsperiode.
In functie van het vernieuwen van de beheersovereenkomsten heeft
de Vlaamse regering een nieuwe model van beheersovereenkomst
uitgewerkt dat moet zorgen voor een betere koppeling tussen de
engagementen van de agentschappen en het beleidskader alsook
het implementeren van zowel strategische als operationele doelstellingen geformuleerd, waar mogelijk met duidelijke streefcijfers en
indicatoren.
De aanbevelingen van het Rekenhof worden meegenomen als aandachtspunten bij het opmaken van de nieuwe beheersovereenkomst
met het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie voor de periode van 2011-2015. Het moet mogelijk zijn om met
het nieuwe model van beheersovereenkomst de aansturing en opvolging van het Vlaams Subsidieagentschap te optimaliseren op basis van een duidelijkere uitvoeringsrapportering.
Met bijzondere hoogachting,
Freya VAN DEN BOSSCHE

Philippe MUYTERS

Vlaams minister van Energie,
Wonen, Steden en Sociale Economie

Vlaams minister van Financiën,
Begroting, Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport
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Bijlage 3: Antwoord van de minister-president van de
Vlaamse Regering op de gemeenschappelijke
bevindingen
6 mei 2010

Betreft: Audit uitvoeringsrapportering 2008 beheersovereenkomsten met
agentschappen

Geachte heer Desomer,
Vooreerst wens ik u te bedanken voor de gelegenheid om kennis te nemen van de ‘gemeenschappelijke onderzoeksbevindingen’.
Omdat deze gemeenschappelijke bevindingen - zoals u opmerkt - niet
veralgemeend kunnen worden naar de niet-onderzochte agentschappen, is het moeilijk om hierover uitspraken te doen zonder kennis te
hebben van de andere bevindingen bij de onderzochte agentschappen.
Zonder uw bevindingen zelf te willen veralgemenen, meen ik dat verschillende aspecten ook naar boven zijn gekomen in de zelfevaluaties
van andere entiteiten en verschillende sterkte-zwakteanalyses uitgevoerd door lAVA. Op basis van zowel deze zelfevaluaties als de audits
door lAVA hebben de verschillende entiteiten actieplannen opgesteld om
te evolueren naar een hogere maturiteit inzake organisatiebeheersing.
Op die manier ben ik ervan overtuigd dat ook de bevindingen van het
Rekenhof mee in overweging genomen worden bij dit continu verbeterproces. Dit geldt niet enkel voor de zes onderzochte agentschappen,
maar voor alle agentschappen en departementen van de Vlaamse overheid. Deze aanpak kadert enerzijds in de auditstrategie van lAVA die op
onafhankelijke wijze is bepaald door het auditcomité, en, anderzijds, in
de regeringsbeslissing van 30 mei 2008 betreffende de uitbouw van het
organisatiebeheersingssysteem binnen de Vlaamse overheid.
Het uitwerken van het nieuw model van de ‘tweede generatie’ beheersovereenkomsten is gebeurd op basis van evaluaties van het huidige
model en de toepassing hiervan teneinde de kwaliteit te verhogen. Het
zoeken naar SMART geformuleerde doelstellingen en indicatoren blijft
een aandachtspunt bij de gesprekken tussen de entiteiten en de betrokken ministers bij het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst
tegen 1 januari 2011.
Zoals ik in mijn beleidsnota vermeldde, heb ik met betrekking tot kwaliteitsvolle informatie en rapportering op advies van het auditcomité van
lAVA daarenboven voorgenomen om “samen met mijn collega’s bevoegd voor de bestuurszaken en voor de begroting, [te] bekijken hoe in
deze regeerperiode de kwaliteit van financiële en beheersinformatiesystemen kan worden verbeterd”.

V L A A M S P A R LEMENT
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Hieruit mag blijken dat de Vlaamse Regering de bevindingen van het
Rekenhof niet licht neemt en dat deze en andere aspecten reeds geruime tijd voorwerp uitmaken en ook in de toekomst zullen uitmaken van
een continue inspanning tot verbeteren, en dit zowel op het niveau van
de entiteiten als op het niveau van de gehele administratie.
Met oprechte groet,
Kris Peeters
Minister-president
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