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Sociale media, big data, online monitoring … digitale tech-
nologieën bieden de overheid enorm veel mogelijkheden 
om samenwerking effectiever vorm te geven en de beleids 
ontwikkeling te rationaliseren. Die mogelijkheden roepen 
echter ook fundamentele vragen op over het karakter van 
de overheid. De technologische ontwikkelingen zetten een 
transformatie in gang en deze vindt nu plaats. Hoe willen wij 
dat De Nieuwe Overheid eruit komt te zien?
 
Dit boek concretiseert abstracte discussies over De Nieuwe 
Overheid aan de hand van een serie vragen die door de tech-
nologische ontwikkelingen worden opgeroepen. Is het ver-
standig om gaming als beleidsinstrument te gebruiken en hoe 
kunnen overheidsorganisaties dit doen? Mogen ambtenaren 
op internet hun eigen mening uiten? Moeten organisaties 
computers regelen voor hun medewerkers of hen een budget 
geven om hun eigen voorzieningen te regelen?
 
De Nieuwe Overheid presenteert op herkenbare wijze een 
overzicht van de nieuwe technologische ontwikkelingen, 
maar geeft tegelijkertijd inzicht in de organisatorische, be-
leidsmatige en normatieve afwegingen die uit die nieuwe 
mogelijkheden voortkomen. Wat willen we eigenlijk met al 
die mooie nieuwe technologieën? Dit boek geeft zowel pleit-
bezorgers als criticasters van De Nieuwe Overheid stof tot 
nadenken.

De Nieuwe Overheid

B I B L I O

door Albert Meijer en Davied van Berlo 
uitgeverij Boom Lemma

Lean voor de overheid
Het huidige imago van de overheid is niet best, er kan veel verbeterd worden 
aan de publieke dienstverlening en efficiëntie. Een van de kansen die voor het 
grijpen ligt is het verbeteringsprogramma LEAN; meer met minder. 

Bij de Leanoverheid staat de burger centraal, niet de ambtenaar of de politiek. 
In het boek Lean voor de overheid laat Bert Teeuwen zien dat LEAN een denk-
wijze is die ook prima toepasbaar is in de publieke sector. Dit boek beschrijft de 
basisfilosofie van LEAN, specifiek voor overheidsorganisaties. 

Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om toegevoegde waarde te 
creëren voor de klant en verspillingen, activiteiten die geen toegevoegde waarde 
leveren, uit processen te elimineren. Door deze ‘slanke productie’ kan de kwaliteit 
van producten en diensten omhoog en de kosten omlaag. Op humoristische wi-
jze beschrijft Bert Teeuwen situaties en toepassingen van LEAN bij Nederland-
se gemeenten, waterschappen en ministeries en behandelt hij waarde-creëren en 
verspillingen vanuit het perspectief van de burger, niet alleen als klant, maar ook 
als belastingbetaler, gebruiker van publieke diensten en onderdaan. 

Bij de Leanoverheid speuren de medewerkers van overheidsorganisaties voor-
tdurend naar verspillingen om die te elimineren. De houding van de leidingge-
venden is gericht op eigenaarschap van de medewerkers voor de processen. Zij 
formuleren doelen en criteria, de medewerkers de oplossingen. 

Wat u nu in handen heeft is een praktisch boek waarmee u het Leandenken en 
de bijbehorende instrumenten kunt gebruiken in het verbeterprogramma van uw 
overheidsorganisatie.

door Bert Teeuwen 
uitgeverij Academic Service
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Reinventing organisations

Dé moderne managementklassieker

Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd 
stelsel. Werknemers raken gedemotiveerd, ondernemers zoe-
ken naar een ander soort management, vertrouwde model-
len schieten tekort. Kunnen we op die manier eigenlijk nog 
wel verder? Reinventing organizations biedt een antwoord. 
Het boek laat zien hoe we aan het begin staan van een nieuw 
tijdperk. Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan een 
diepere voldoening voor management, medewerkers en 
klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk? 
Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je 
bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel 
te werken? Met een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en 
inspirerende getuigenissen biedt Reinventing organizations 
een venster op de organisatie van de toekomst. Dit boek is 
een aanrader voor wie nieuwe manieren van werken en leven 
wil begrijpen en combineren. Een theoretische en praktische 
handleiding voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en 
wendbaarheid optimaal wil benutten.

door Frederic Laloux
uitgeverij Lannoo

Frederic Laloux is consultant en adviseert organisaties en managers die op 
zoek zijn naar een fundamenteel andere managementaanpak. Hij was eer-
der Associate Principal bij McKinsey & Company. Hij behaalde een MBA 
aan INSEAD, en haalde een degree in coaching aan het Newfield Network 
in Boulder, Colorado.

https://www.youtube.com/watch?v=HD4NEVvadC4
https://www.youtube.com/watch?v=HD4NEVvadC4
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Samenwerken aan dienstverlening
Samenwerken aan dienstverlening is het nieuw boek in de 
reeks “Durven met dienstverlening”. Hedendaagse dienst-
verlening kan niet meer zonder samenwerking. Samenwer-
ken kan op vele niveaus en met vele partners: binnen het 
lokaal bestuur, tussen lokale besturen, tussen overheid, mid-
denveld en gebruikers. 

In het boek “Samenwerken aan dienstverlening” verzamelde 
editor Bart Noels praktijkvoorbeelden uit België en Neder-
land, gecombineerd met denkkaders rond samenwerking. 
Het boek verzamelt visies, cases, opinies van FutureGov, 
Bibnet, Cultuurnet, Dinobusters, KING, Amsterdam, Gent, 
VVSG, UGent,… Het boek is de opvolger van het in 2014 
verschenen “De interactieve overheid”.

Investeren om te besparen
De integratie van het OCMW en de gemeente staat voor de 
deur. Interne samenwerking staat hoog op de agenda. Ex-
terne organisaties en burgers willen mee vorm geven aan de 
gemeente.
Samenwerken is hard werken. Je moet schotten weghalen 
in je organisatie, linken maken met andere organisaties, sa-
menwerken in een keten. “Misschien moet een begrip als 
‘bestuurskracht’ veel meer gaan over de kracht van een lo-
kaal bestuur om te functioneren in netwerken, om mee een 
keten te vormen. Dat vergt geen directeurs en managers, 
maar dat vergt netwerkmakelaars, agendasetters en voo-
ral een grote openheid naar de buitenwereld”, schrijft Bart 
Noels. Hij vindt dat lokale besturen meer moeten investeren 

in dienstverlening. 
“Een lokaal bestuur dat wil besparen zou eigenlijk des te 
meer moeten investeren. In capaciteit om een degelijk 
concept voor dienstverlening uit te werken, organisatiebreed 
en geïntegreerd. In capaciteit om dat concept ook uit te wer-
ken op het terrein. Een programma voor dienstverlening 
dus, dat in de hele organisatie gedragen is en dat het lokaal 
bestuur op een hoger niveau tilt. Geen lijstje met projectjes 
dus, maar een intelligent meerjarenplan met aandacht voor 
mensen, middelen en gedeelde informatie.”

De speeltijd is voorbij
“De speeltijd is voorbij”, schrijft Dominic Campbell (Fu-
tureGov): “We moeten eens duidelijk identificeren welke  
overheid we willen, welke rol ze kan spelen in de 21ste eeuw 
en welke rol het digitale hierin heeft. En nog belang-rijker: 
we moeten het hebben over de rol van de burger en hoe de 
overheid het mogelijk maakt dat mensen hun eigen aspiraties 
waar maken, en niet hoeven te dansen op het ritme van die 
overheid. (…) Het moment is aangebroken om de gevesti-
gde belangen en machtsstructuren actief in vraag te stellen en 
plaats te maken voor nieuwe modellen waarbij niet één select 
clubje maar velen toegang krijgen tot nieuwe inzichten en op-
portuniteiten.”
“Dienstverlening van de toekomst is persoonlijk, mens- 
gericht en geïntegreerd” schrijft Lieven Janssens in zijn bij-
drage “Lokale dienstverlening in 2030”. “In tegenstelling tot 
Nederland en bijvoorbeeld ook Wallonië, is er in Vlaanderen 
een gebrek aan een plan, een toekomstvisie op dienstverlening. 
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Er wordt zowat in alle richtingen tegelijk geschoten en voo-
ral vanuit telkens een eigen (korte termijn)agenda en zonder 
een gemeenschappelijk doel voor ogen.”

Walk the talk
Dinobusters Nancy De Vogelaere en Elke Wambacq geven 
visie-elementen én praktische tips om je organisatie intern te 
laten samenwerken. “Om de klant centraal te kunnen stellen, 
is het cruciaal dat de keuze daarvoor doorleefd is doorheen 
de hele organisatie. Dat betekent onder andere dat de top 
hiervan overtuigd moet zijn en initiatieven daarrond actief 
mee moet ondersteunen. Veel komt uiteraard ook neer op 
“walk the talk”. Je geloofwaardigheid hangt immers voor 
groot stuk af van hoe écht je boodschappen zijn.”
“Samenwerken aan dienstverlening” kijkt ook over de 
grens met twee bijdragen uit Nederland. Sander Mooij van 
het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten belicht de 
Nederlandse agenda voor dienstverlening: “Met de aanpak 
in de Digitale Agenda 2020 staan gemeenten samen met de 
andere andere overheidslagen schouder aan schouder om 
collectief vernieuwing aan te brengen in de dienstverle-
ning aan burgers, ondernemingen voor wie ze het verschil 
kunnen maken. Daarbij wordt de kracht van koplopers en 
vernieuwers optimaal ingezet om successen, verbeteringen, 
leerpunten collectief te maken, zodat alle 393 Nederlandse 
gemeenten niet ieder op zich het wiel hoeven uit te vinden. 
Zo kan de lokale overheid zich richten op het verbeteren van 
de leefwereld, in de straat, de wijk, de kern en de gemeente 
vanuit de kracht van uitvoering!”
“Als we precies weten welk dienstverleningselement in 
welke mate bijdraagt tot de tevredenheid van onze burger 

over het contact dat hij met ons heeft, kunnen we zijn tevre-
denheid over dat contact tot op één cijfer achter de komma 
nauwkeurig voorspellen”, schrijft Michiel Phaff in een bi-
jdrage waarin hij uitvoerig schetst hoe Amsterdam klant- 
tevredenheid meet en organiseert.

Burgerparticipatie en coproductie
Bram Verschuere (UGent) gaat in de bijdrage “Samenwer-
king tussen overheid en burgers in het publieke domein” op 
zoek naar de veranderende verhoudingen tussen overheid en 
burger. Wat zijn de kansen voor burgerparticipatie bij diens-
tverlening: “Recent onderzoek toont aan dat vrijwilligers- 
werk en coproductie verminderen als de overheid zich te 
sterk terugtrekt. De aanname dat wanneer de overheid zich 
van de basisvoorzieningen terugtrekt de burgers zelf actiever 
worden, lijkt dus niet volledig te kloppen.” De auteur ziet 
een toekomst voor coproductie, maar dat vergt een kanteling 
bij de overheid: “Een faciliterende houding impliceert dat de 
overheid (of de overheidsorganisatie) structurele en cultu-
rele belemmeringen wegneemt, die effectieve coproductie 
in de weg staan. Dit betekent onder meer het voldoende in-
vesteren in coproductie (budget, maar ook tijd, en personele 
inzet). Maar evenzeer moet er bijvoorbeeld worden toege-
laten dat ambtenaren/professionelen vrijheidsgraden krijgen 
om zich in de projecten tussen de coproducerende burgers 
te begeven zonder dat de ambtelijke hiërarchie hen daar in 
remt.”
“ICT speelt een belangrijke rol bij het realiseren van vraag-
gerichte dienstverlening”, stellen Simon Vander Elst en 
Filip De Rynck (UGent). Zij beklemtonen hierbij de be-
langrijke rol van geïntegreerd en organisatiebreed infor-

matiemanagement in gemeentelijke organisaties: “Het is 
onvoldoende om naar de plannen en ambities bij de stra-
tegische top te kijken. Op de werkvloer ontstaat nieuwe 
dynamiek die doorwerkt op de praktijken inzake infor-
matiebeheer en de prestaties van dat informatiebeheer.” 

Proactieve dienstverlening
“Een grote groep mensen die recht hebben op steun ontvan-
gen die niet. Er zijn heel wat hindernissen om het recht op 
een uitkering, werk of hulpverlening te realiseren. Mensen 
weten niet waar ze terecht kunnen, ze krijgen te weinig 
hulp, de verschafte informatie is niet duidelijk”, stelt Steven  
Rommel van Samenlevingsopbouw Vlaanderen in zijn bij-
drage “Iedereen beschermd?” waarin hij pleit voor proac-
tieve dienstverlening. “Lokaal proactief handelen vraagt om 
een heel andere manier van kijken naar de eigen dienstver-
lening.”

door Bart Noels 
uitgeverij Politeia
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In “Samenwerken aan dienstverlening” vind je heel wat lokale cases:

Meer dan 10 jaar multikanaalsdienstverlening in Gent (Jürgen Spanhove & Sabine Rotthier, Stad Gent)• 
Organisatiebreed werken aan dienstverlening in Sint-Niklaas (Silvie Maes & Iris Cools, Sint-Niklaas – • 
Jürgen Foré, Möbius)
Staden: Helder dienstverleningsconcept zorgt voor heldere antwoorden (Ellen Bocher, Gemeente Staden)• 
Geel: Samen dienstverlening ontwerpen met gebruikers: service design (VVSG)• 
Digitale Regio Kortrijk – 20 jaar samenwerken aan gemeentelijke websites (Bob Bulcaen, Intercommu-• 
nale Leiedal)
Thuiszorg Kempen als een performante en gedragen regionale openbare dienst voor gezinszorg  • 
(Eric Nysmans, Welzijnszorg Kempen en Gil Peeters, Thuiszorg Kempen)
Lokaal consumentenbeleid in Kortrijk (Rik Desmet, Stad Kortrijk)• 
Groepswerk versterkt: deelnemers bepalen mee de werking in het sociaal huis van Malle (Wendy  • 
Verheyen, Sociaal Huis Malle)
Cultural farming: plaats maken voor jong talent (Jolle Desloover, Schouwburg Kortrijk)• 

Geïntegreerde dienstverlening leidt heel vaak tot interbestuurlijke samenwerking. In drie bijdragen wordt 
geschetst hoe deze samenwerking wordt vormgegeven.

Co-creatie bij de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (Katrien De Smet, Vlaamse  • 
Overheid)
De digitale bibliotheek, een interbestuurlijke samenwerking met vallen en opstaan (Bart Beuten en • 
Johan Mijs, Bibnet/LOCUS)
UiTPAS: de sleutel voor samenwerking en participatie (Davy De Laeter, Cultuurnet)• 

Europalia

Bart Noels publiceert regelmatig over dienstverlening en droeg in het verleden al meermaals bij aan publi-
caties van Politeia en VVSG zoals De interactieve overheid-Durven met dienstverlening. Op zijn website en 
via sociale media houdt hij je op de hoogte van nieuwigheden. Hij biedt ondersteuning en advies op het vlak 
van organiseren en vormgeven van dienstverlening, beleidsplanning, dialoog, communicatie en participatie. 
Hij modereert geregeld debatten en ondersteunt dialoogtafels als gespreksleider.
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De non-profitsector professionaliseert zienderogen. Meer zelfs, non-profitmanage-
ment blijkt niet langer het kneusje van de managementklas, maar is vandaag ‘boo-
ming business’. Een discipline die tot volle wasdom is gekomen en de competitie 
met de profitsector gerust aan kan. Maar waar liggen dan precies de verschillen tus-
sen profit- en non-profitmanagement?

Aan de hand van negen gesprekken met evenveel ‘captains of non-profit industry’ 
geeft auteur Tom Bosman een beeld van waar non-profitmanagement vandaag staat. 
Daarbij geven die topmanagers hun visie op leiderschap, management en hoe hun 
organisatie evolueerde.

Dit praktijkboek werd ook voorzien van een academische onderbouw. Zo dient dit 
boek als een bron van inspiratie voor studenten, jong afgestudeerden met ambitie en 
medewerkers binnen non-profit. Evengoed kunnen ervaren non-profitmanagers die 
willen bijleren van andere succesverhalen en ervaringen er gebruik van maken. 
Tot slot wordt ook de profitmanager die over het muurtje wil kijken ongetwijfeld 
geïnspireerd door de concrete voorbeelden van aanpak.

Aan Het nieuwe non-profitmanagement werkten mee: Inge Vervotte (vzw Em-
maüs), Fons Leroy (VDAB), Piet Vanthemsche (Boerenbond), Bogdan Vanden 
Berghe (11.11.11), Kristl Strubbe (Herita), Peter Leyman (Beschutte Werkplaats 
Ryhove Gent), Philippe Vandekerckhove (Rode Kruis Vlaanderen), Bert Hoogewijs 
(HoGent) en Pierre Breyne (Dienstencentrum GID(t)S).

Academische experts van dienst, zijn prof. dr. Sebastian Desmidt, prof. dr. Marleen 
Easton, prof. dr. Bram Verschuere en prof. dr. Joris Voets (UGent).

Het nieuwe non-profit-management 
in theorie en praktijk

B I B L I O

door Tom Bosman 
uitgeverij Lannoo Campus

De converserende overheid

De overheid is van iedereen; het einde van de traditionele 
overheidscommunicatie

De overheid van de toekomst: burgers praten mee 

Gedaan met informatie zenden naar burgers. De overheid van de 
toekomst luistert, praat en doet. Communicatie staat onder druk. 
Niet enkel het budget wordt krap, maar ook belangrijke maats-
chappelijke trends maken het vak uitdagend. De komst van het 
internet en de sociale media maakten het er voor communicatie-
diensten bovendien niet gemakkelijker op. 

Daardoor zitten mensen niet meer te wachten op een klassieke, 
informerende overheid. Dat betekent dat overheidscommuni-
catie een nieuwe aanpak moet krijgen, waarin overheden veel 
minder zelf informatie uitsturen en tegelijkertijd vooral meer 
luisteren en in dialoog treden. 

Dit boek is een leidraad voor iedere organisatie die wil trans-
formeren naar een converserende overheid. Gaandeweg leer je 
hoe je intern en extern vertrouwen creëert en hoe je het onbenut 
conversatiepotentieel in je organisatie aanboort, met handige to-
ols, tips en praktijkvoorbeelden als gids.

door Eric Giubin, Julie Clément en Marc Van daele
uitgeverij Lannoo Campus
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‘Flashes of Thought’ - a diverse collection of personal reflections by His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of 
the United Arab Emirates and Ruler of Dubai - has topped the best-seller books for 
2013.
According to a report published by ‘Al Bayan’ newspaper, ‘Flashes of Thought’ - 
inspired by the first Government Summit held in Dubai in 2013 - was voted the most 
popular book of the year for the thought provoking experiences and motivational tips 
offered by Sheikh Mohammed.
President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan wrote in the book’s 
foreword: «I say to my young sons, brothers, government officials: this book in your 
hands affords a chance for you to learn from a seasoned successful Arab leader with 
a rich experience.»
Flashes of Thought expounds Sheikh Mohammed’s ideas about leadership and go-
vernance and covers a wide range of topics, from common themes such as positive 
thinking and creativity to more critical subjects such as his vision for the UAE, the 
story behind Burj Khalifa, the Number 1, family tourism, cabinet reshuffling, go-
vernment performance, women empowerment, Arab spring and investment in the 
UAE.
The book was translated into English. Sheikh Mohammed also ordered the trans-
lation of the book into Braille Language and distributing it to all the blind people 
centers in the country.

Flashes of Thought
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by Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Published by Motivate Publishing


