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Als innovatieplatform zij n we dagelij ks 
op pad om nieuwe organisaties te 
informeren over het belang van een 
goede organisatiestructuur. Tij dens een 
van onze inspiratiesessies kwamen we 
in contact met de gemeente Dilbeek. Een 
dynamische en gemotiveerde gemeente, 
die niet op inspiratie van Flanders Synergy 
wachtt e, maar het heft  in eigen handen 
nam. Niet alleen de administratieve 
diensten, maar de gehele gemeentelij ke 
werking (werkliedenploegen, zwembad, 
OCMW, woonzorgcentrum, …) werd 
hertekend op basis van de IAO principes. 
Zo een uniek project blij ft  natuurlij k 
niet onopgemerkt. Heel wat andere 
besturen tonen interesse. Wij  vroegen 
tekst en uitleg aan burgemeester Willy 
Segers, gemeente- en OCMW-secretaris 
Marianne Vanden Houte en projectleider 
– directeur Welzij n Marianne Nij s.
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We moesten 
onze burgers 

beter gaan 
bedienen!

BREKEN MET OUDE STĲ LEN
In 2010 werd Marianne Vanden 
Houte gemeentesecretaris in 
Dilbeek. Ze werkte al lang in de 
gemeente en had het gevoel dat 
het beter kon: “Dikwij ls werden 
klanten van het kastje naar de 
muur gestuurd, mensen werden doorverwezen 
zonder dat iemand precies wist wie moest ant-
woorden. Er was heel weinig eigenaarschap of 
verantwoordelij kheidszin, mensen voelden zich 
niet verantwoordelij k voor het geheel. Het werk 
was ook zo versnipperd door zoveel specialis-
men dat het gewoon bleef liggen als iemand 
ziek of in verlof was. Zo kon het niet verder. We 
moesten onze burgers beter gaan bedienen!”

Daarnaast heeft Dilbeek - in vergelij king met 
andere gemeenten - een laag personeelsaantal. 
Teruggrij pen naar de aloude remedie ‘personeel 
bij zetten’ was geen optie, zeker niet gezien de 
moeilij ke fi nanciële economische periode waar-
in lokale besturen zaten.

EEN GEMEENTEBESTUUR MET LEF
Via de evaluatie van de ‘decretale graden’ (red.: 
sommige functies in gemeentes en OCMW’s 
moeten volgens een bepaalde procedure geë-
valueerd worden) kwam de gemeente in con-
tact met We Walk (nu Ginkgo Consulting), dat 
de IAO principes in het achterhoofd had. Na veel 
wikken en wegen, kozen ze ervoor om binnen 
twee diensten de principes van IAO te verken-
nen. Snel zagen ze in dat het wel iets was voor 
de hele organisatie. 

Dankzij  het in 2013 nieuw verkozen gemeente-
bestuur, waaide er een frisse wind en werden 
de principes van IAO helemaal omarmd. Burge-
meester Willy Segers: “Die twee proefprojecten 
waren zo positief dat wij  het IAO project in het 
bestuursakkoord inschreven zodat dit doorge-
trokken kon worden naar de hele organisatie. 

Voor de meerderheidspartij en was 
het snel duidelij k dat dit de manier 
was waarop een modern gestoeld 
gemeentebestuur en -administratie 
moest werken.”

Gemeentesecretaris Marianne: 
“Wat het bestuur deed, getuigde van lef. IAO 
implementeren in een organisatie van 700 men-
sen, de effecten ervan zij n niet op korte termij n 
zichtbaar. Je hebt daar een legislatuur voor no-
dig. Toch hebben zij  durven springen.” Nochtans 
twij felde de gemeentesecretaris zelf eerst om 
IAO ineens organisatiebreed uit te rollen. Aan 
de ene kant voelde ze heel sterk die noodzaak:. 
een aantal diensten begonnen een ‘andere taal’ 
te spreken, zich anders te gedragen en dat bot-
ste zo met de diensten die nog niet in het tra-
ject gestapt waren. Maar aan de andere kant, de 
hele gemeentelij ke werking... Dat zij n niet alleen 
de administratieve diensten maar ook de werk-
liedenploegen, OCMW, het woonzorgcentrum, 
de gemeentelij ke vzw’s (zwembad, cultuurcen-
trum,…). “Als je dan overal de 
schroeven gaat losdraaien, dan 
zit je een hele tij d met een wan-
kele organisatie. Die twij fel was 
er wel maar we hebben het toch 
gedaan.”

VANUIT DE TOP GETROKKEN
Eerste stap was een leiderschapstraject voor 
het managementteam, waarin gewerkt werd 
aan het bewustzij n dat je als gemeente - net 
zoals een bedrij f - een gezamenlij k doel, een 
visie moet hebben. Het managementteam was 
toen al breed samengesteld: de gemeentelij ke 
leidinggevenden, de toenmalige  OCMW-secre-
taris en de directeur van het cultuurcentrum. 
Marianne Nij s, één van de projectleiders: “Dat 
is een tamelij k brede groep, maar we voelden 
al snel, dit willen we allemaal, we moeten ver-
anderen.”

Samen met het schepencollege is het manage-
mentteam in workshops aan de slag gegaan 
om zowel die missie als de waarde van de ge-
meente voor de organisatie te bepalen. Vervol-
gens werden alle processen, alle producten, al-
les wat de gemeente doet, opgelij st en in een 
“black box” gestoken. Zo werd de werkgroep 
uitgedaagd om, zonder rekening te houden met 
huidige situaties of personen, volop na te den-
ken over hoe de organisatie er kon uitzien. Om 
daaropvolgend de structuurpuzzel te leggen en 
te kij ken hoe ze coherente ‘processtromen’ en 
teams konden ontwerpen. 
 

Voor de meerderheidspartij en was 
het snel duidelij k dat dit de manier 
was waarop een modern gestoeld 
gemeentebestuur en -administratie 

Gemeentesecretaris Marianne: 
“Wat het bestuur deed, getuigde van lef. IAO 
implementeren in een organisatie van 700 men-
sen, de effecten ervan zij n niet op korte termij n 
zichtbaar. Je hebt daar een legislatuur voor no-

Wat het bestuur 
deed, getuigde 

van lef.
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ELKE STROOM ZĲ N EIGEN TRAJECT
Het verhaal werd dus in eerste instantie getrokken vanuit de top. 
“Misschien een contradictorisch verhaal, als je streeft naar meer 
zelfsturende teams en grotere betrokkenheid van de medewer-
kers. Daarmee hebben we zelf ook hard geworsteld”, geeft pro-
jectleider Marianne toe. “Over de missie en de grote lij nen heb-
ben we geen inspraak gevraagd, maar elke stroom heeft wel zij n 
eigen traject waarbij  - afhankelij k van de grootte en complexiteit 
- methodieken zij n gebruikt om de mensen te betrekken.” 

Per stroom werd een projectgroep opgericht, met een project-
leider. Daar werd als eerste gekeken naar de missie van de ge-
meente: wat is voor onze stroom belangrij k in die missie? Van 
daaruit werd per stroom een eigen missie geformuleerd. 

Nadien heeft elke stroom de toegewezen processen opnieuw 
door de ‘black box’ gehaald. Projectleider Marianne: “Dit ging 
gepaard met een hele periode van werksessies en overleg. Het 
gaat in deze fase niet over de mensen, maar over de processen. 
Hoe lopen de orders van onze klanten? Als je de processen op 
deze manier clustert, in hoeverre zij n de teams dan voldoen-
de onafhankelij k van elkaar? Binnen de stromen ‘Vrij e tij d’ en 
‘Welzij n’ zij n we gekomen tot een indeling volgens klantengroep 
(team ‘kinderen’, team ‘volwassenen’, …), terwij l dit vroeger meer 
volgens functies of producten (sport, cultuur, bibliotheek) was.” 

Op die manier is elke stroom haar stukje van de structuurpuzzel 
gaan leggen. Sommige hebben zich klantgericht georganiseerd, 
anderen dan weer productgericht, of soms een combinatie van 
beiden.
  
KANTELEN NAAR EEN NIEUWE TEAMSTRUCTUUR
Na het bepalen van de missie en structuur - hetgeen een jaar 
à anderhalfjaar heeft geduurd - werden de teams gevormd. Zo-
dra mensen wisten in welk team ze zouden terecht komen, en 

de projectleiders van elk team waren aangeduid, 
volgde een periode van een aantal maanden om 
het team voor te bereiden op de ‘kanteling’. 

Tij dens die fase bleven de teams hun huidige 
functie uitoefenen, maar begonnen ze parallel 
met een opleidingsplan. Projectleider Marian-
ne: “We zij n er ons van bewust dat een nieu-
we structuur ook een nieuwe mentaliteit en een 
cultuurverandering vergt. Daarom hebben we 
ook heel veel geïnvesteerd in opleidingen. Op-
leidingen in soft skills, maar evengoed in ‘wat is 
een proces?’. Mensen hebben het vaak moeilij k 
om hun taken terug te zien in de ‘process tar-
gets’ en zien dit als een bedreiging. Je moet de 
tij d nemen om hen daarin gerust te stellen en 
mee te krij gen in de nieuwe denkwij ze.”

Ondertussen coachen de projectleiders de teams 
naar een eerste versie van een teamcharter. Ge-

meentesecretaris Marianne: “De theorie zegt dat het teamchar-
ter af moet zij n met afspraken, doelstellingen, KPI’s en alles, 
voordat het team kantelt. Maar daar zij n we van af gestapt. De 
projectleiders voelen intussen goed aan wat hun stroom nodig 
heeft en hoe ze daarmee moeten omgaan”. Alles hoeft dus nog 
niet geregeld te zij n. Er zij n stromen die misschien enkel de mis-
sie vertaalden en een opleidingsschema maakten. Andere stro-
men gaan al verder en bepalen hoe de waarden zich vertalen in 
gedrag of welke actieplannen prioritair zullen opgepakt worden. 

Van de kanteling - het moment waarop de nieuwe teams effec-
tief op de nieuwe manier beginnen werken - werd steeds een 

Links: burgemeester Willy Segers
Midden: Marianne Nij s
Rechts: Marianne Vanden Houte

Erg veel 
medewerkers 
en vooral het 

management-
team hebben 

gewoon 
het dubbele 
van zichzelf 

gegeven. 
Zomaar! Uit 

enthousiasme.



feestelij k moment gemaakt. De meeste stro-
men zij n ondertussen gekanteld, enkel nog 
de stroom Welzij n. Dat is voorzien voor het 
voorjaar 2017.

METEEN EEN INTEGRAAL TRAJECT
In tegenstelling tot andere gemeenten die 

meestal eerst gaan kij ken naar de onder-
steunende diensten heeft Dilbeek een omge-
keerde beweging gemaakt. Eerst de primaire 

processen bepalen, en dan pas de ondersteu-
nende diensten. 

Doordat ze als organisatie die brede oefe-
ning gedaan hebben met al die processen en 

producten, zij n ze ineens ook bezig met de 
integratie van gemeente en OCMW. Zo leg-
den de gemeentelij ke diensten onderwij s en 
welzij n&preventie hun processen samen met 
deze van het OCMW. In het woonzorgcentrum 
streven ze naar multidisciplinaire teams. Maar 

dat vraagt een andere voorbereiding en aan-
gepaste faciliteiten. In afwachting van de ge-
plande renovatie zetten ze ondertussen wel 

al de eerste stappen naar multidisciplinair 

gedeeld leiderschap. 

Elke stroom kan in de praktij k dus zij n eigen 
tempo volgen, wat maakt dat het organisa-
tiebreed uitrollen van IAO niet zorgde voor de 

helemaal wankele organisatie, waarvoor de 
gemeentesecretaris aanvankelij k vreesde.

De groep Dilbeek is georganiseerd in 5 pri-
maire stromen, waarvan enkel de politie niet 
in het verandertraject werd opgenomen. Deze 

stromen leveren rechtstreeks diensten en 

producten aan de burger:

 • Burgerzaken en Wonen & Ondernemen
 • Welzij n (inclusief OCMW)
 • Openbare ruimte

 • Vrij e tij d
 • Politie

Daarnaast is er de stroom Ondersteunende 

Diensten & Specialisten (ODS). Deze stroom 
helpt de primaire stromen om de werking te 

optimaliseren, en gaat daarbij  ook te werk 
volgens de principes van IAO, wat een volledi-
ge trendbreuk is met het verleden. Adviseren, 
opleiden, ondersteunen zij n de kernwoorden 
die in de plaats komen van controleren, stan-
daardiseren, opleggen.

ODS van het OCMW vindt, naarmate het tra-
ject vordert, stilaan meer toenadering bij  de 
gemeentelij ke ODS.
 

DURVEN MEESPRINGEN IN HET VERHAAL
Een nieuwe structuur brengt natuurlij k heel 
wat onzekerheden mee, zowel voor de lei-
dinggevenden als de medewerkers. Gemeen-
tesecretaris Marianne: “Wij  hadden in elke 
dienst een diensthoofd, maar niet allemaal 
hadden ze de goesting, de competenties of 

de durf om mee te springen in het verhaal 

als teamcoach van een nieuw team. Men-
sen moeten de tij d krij gen om daarover na 
te denken en die beslissing voor zichzelf te 

nemen.” Sommige diensthoofden hebben de 

overstap gemaakt, maar voor anderen lag het 
wat moeilij ker. “Zo had je bij  de werklieden 
de vroegere ‘ploegbazen’. 

Die mensen waren gese-
lecteerd op technische 

vaardigheden, terwij l van 
teamcoaches heel wat an-
dere dingen worden ver-
wacht, meer people skills. 
We hebben deze mensen 

begeleid bij  hun keuze. Uit-
eindelij k hebben zij  ervoor 
geopteerd als specialist te 

gaan functioneren en wer-
den vier nieuwe mensen (2 
werklieden en 2 externen) 

als teamcoach aangesteld.” 

Op die manier konden ze de 

technische kennis borgen, 
maar werden de teams ook 

voldoende ondersteund.

Daarnaast waren mede-
werkers gewoon om in een stabiele omgeving 

te werken, met eenduidige regels en proce-
dures. Projectleider Marianne: “We sloegen 
een nieuwe weg in, met heel veel onduide-
lij kheid en onzekerheid. Als projectleiders 
waren we zelf nog naar de antwoorden aan 

het zoeken en wilden we mensen betrekken 

om samen aan het voorstel te bouwen. Maar 

mensen willen vaak gewoon dat je het uitlegt. 

Ze dachten ook vaak dat we het wel wisten 

maar nog niet wilden vertellen.”

HET ZAL WEL DINAMO ZĲ N!
Het DINAMO-project kwam daardoor dan ook 
vaak in een negatief daglicht te staan. Door-
dat veel medewerkers ook inwoner zij n, deed 
de vernieuwing de ronde in de gemeente. Al 

snel werd het project besproken via de so-
ciale media en werd er voor alles wat in het 

honderd liep naar DINAMO gewezen. Gelukkig 

konden het managementteam en het bestuur 

dit steeds in de juiste context plaatsen. 

Burgemeester Willy: “Door te kiezen voor een 
integraal verandertraject volgens de principes 

van IAO, hebben we achteraf bekeken vrij  snel 

Als je de verkokering 
wegwerkt in de 

operationele 
structuur, dan moet 

je dat misschien 
ook als politieke 

bevoegdheid 
wegwerken. Dan is de 
vraag of een schepen 

van cultuur, een 
schepen van sport, … 

nog wel nodig is?
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De leidende principes 
van gemeente Dilbeek

de lat heel hoog gelegd. Zeker in een context 
waarin de cultuur al decenialang helemaal an-
ders is! Het vraagt al inspanningen om binnen 
zo een cultuur een eenvoudige verandering te 
brengen. Laat staan dit type. Dat verander je 
niet op vier à zes jaar.” 

Maar het cliché dat er binnen de overheid 
strikt van nine-to-five gewerkt wordt, is alles-
behalve van toepassing op deze gemeente. Om 
het project te realiseren namen medewerkers 
verantwoordelijkheden bovenop hun gekende 
takenpakket. Gemeentesecretaris Marianne: 
“Erg veel medewerkers en vooral het manage-
mentteam hebben gewoon het dubbele van 
zichzelf gegeven. Zomaar! Uit enthousiasme. 
Als gemeentesecretaris is dit bijzonder fijn om 
te zien gebeuren.”

OOK VLAANDEREN MOET MEE
Wat ze wel een beetje vrezen, is dat het nieu-
we decreet lokaal bestuur de innovatieve ar-
beidsorganisatie niet zal ondersteunen. Vlaan-
deren helpt daarin niet altijd, zo wordt vaak 
aangestuurd op het aanstellen van een ge- 
specialiseerde ambtenaar. Een aantal maan-
den geleden was er de trend van de deradica-
liseringsambtenaar, terwijl dit bij uitstek iets 
is dat horizontaal moet aangepakt worden. 

Projectleider Marianne: “Dat is een beetje het 
verhaal van de systemen, die komen op het 
einde van het traject. Op sommige systemen 
hebben we weinig of geen vat. Op zich kunnen 
we daar pragmatisch mee omgaan binnen de 
huidige rechtspositieregeling, maar echt on-
dersteunend is dit niet”. Daar zouden ze graag 
wat meer impact op kunnen hebben. “Als we 
de komende jaren nog verder willen groeien, 
zou het helpen als die systemen zich ook een 
beetje mee aanpassen.”

Verder zijn ze ook heel hard met de vakbond 
in overleg. Marianne: “We hebben zoveel sta-
keholders waar we heel intensief mee aan de 
slag gaan. Zij kunnen allemaal hun steentje 
bijdragen aan het slagen van het project, maar 
evengoed kunnen ze een kink in de kabel be-
tekenen.” 

DE POLITIEKE MOED OM LOS TE LATEN
Het managementteam had van in het begin 
het geluk dat het nieuwe bestuur wou instap-
pen in het IAO verhaal. Wat toch niet evident 
is, want een legislatuur duurt maar zes jaar 
en zij moeten in die periode toch wat reali-
saties kunnen aantonen. Vanaf het begin van 
het traject werd het schepencollege steeds 
betrokken in het proces: regelmatig gebriefd, 
samen oefeningen en workshops gedaan. Zo 
kregen ze voldoende mogelijkheden om hun 
bezorgdheden te ventileren.

Gemeentesecretaris Marianne: “Een van de 
uitdagingen is het realiseren van het principe 
dat ‘de regelcapaciteit’, dus de beslissingsbe-

voegdheden op een zo laag mogelijk niveau in de or-
ganisatie liggen. Dat begint bij het college, want als zij 
hun bevoegdheden niet loslaten, dan kan ik die ook 
niet doorgeven naar een lager echelon in de organi-
satie. Daar is nog wel een groeipad te lopen.” Maar de 
zaken zijn nu wel al openlijk bespreekbaar en dat is 
een hele verandering tegenover vroeger.

Angst dat een volgende legislatuur hun werk zou kun-
nen terugschroeven, hebben ze niet. Gemeentesecre-
taris Marianne: “We zijn ondertussen al zover geëvo-
lueerd, dat teruggaan voor de helft van de organisatie 
geen optie meer is.” Ook voor projectleider Marianne 
is deze beweging niet meer te stoppen. “We hebben 
geïnvesteerd in mensen. Die manier van werken en 
met elkaar omgaan, die ontwikkeling kan je niet te-
rugschroeven.” 

Om de organisatie optimaal te laten functioneren zou 
niet alleen de administratie, maar ook het bestuurs-
college gestoeld moeten zijn op deze manier van wer-
ken. Dat is nog niet aan de orde, maar wel iets waar 
de burgemeester graag al eens bij stilstaat en weg-
droomt: “Als je de verkokering wegwerkt in de opera-
tionele structuur, dan moet je dat misschien ook als 
politieke bevoegdheid wegwerken. Dan is de vraag of 
een schepen van cultuur, een schepen van sport, … 
nog wel nodig is? Een modern gemeentebeleid, dat 
zijn voor mij schepenen, die voor welke materie ze ook 
bevoegd zijn, kunnen meedenken, inspraak hebben en 
opmerkingen/suggesties kunnen maken over andere 
bevoegdheden.” 

• Herschik je organisatie proces-gestuurd

• Hou processen van begin tot eind  
samen (denken-doen)

• Maak zelfsturende(re) teams

• Doe aan jobverbreding

• Leg de regelcapaciteit zo laag mogelijk 
in de organisatie

• Brainwash je organisatie over de rol van 
de ondersteunende diensten

• Hou altijd de klant voor ogen


