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De overheid staat voor ingrijpende veranderingen. De aanleiding daartoe 
zijn maatschappelijke evoluties en kritische omgevingen die de openbare 
dienstverlening bevragen op meer kwaliteit en effectiviteit. Het doel is een 
flexibele, ondernemende administratie die zich telkens opnieuw weet te 
profileren naar hetgeen de burger-cliënt verwacht. De sleutel? Een 
rationeel-economisch, maar ook een sociaal verantwoord deskundig 
overheidsmanagement. Het geheim? … Ambtenaren die de uitdaging van 
een onvoorspelbare maar dynamische en rijk gevulde loopbaan niet 
schuwen én duidelijk meer kansen krijgen om verantwoordelijkheid op te 
nemen en hun ambities, ten dienste van het algemeen belang, waar te 
maken. 
 
In deze bijdrage worden de krijtlijnen getrokken voor een 
competentiegericht personeelsmanagement dat de ambtenaar en zijn 
‘bedrijf’ uit het slop van de klassieke bureaucratie kan halen en een 
concurrentiekrachtige overheidspraktijk in het vooruitzicht stelt. We 
bespreken de basisprincipes voor een competence-based resource 
management en de instrumenten waarmee daadwerkelijk het pad kan 
worden geëffend voor de moderne ambtenaar. Een kant en klaar recept 
wordt hier niet aangeboden, wel een mix van basisingrediënten en de mate 
waarin ze de competitiviteit van de overheid op het gewenste peil kunnen 
brengen. 
 
Dit artikel is afgeleid van een literatuuronderzoek naar de grenzen en 
mogelijkheden van competentiemanagement in de publieke sector, 
uitgewerkt met het oog op een empirisch onderzoek naar de bruikbaarheid 
van functie- en competentieprofielen als HRM-instrument in openbare 
besturen.  Dit project is toegewezen aan de Universiteit Antwerpen (UIA) 
in het raam van het ‘Impulsprogramma Humane Wetenschappen’ van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
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1. Inleiding 
 
1.1. Uitgangspunt 
 
Dat ook ambtenaren zich schrap zetten voor een uitmuntende start van het 
derde milennium is, gezien de huidige vernieuwingskoorts en de 
fundamentele herbronning van het overheidsbeleid, meer dan duidelijk. 
Changemanagement, ondernemerschap, kwaliteitszorg, HRM, …ook 
publieke actoren raken er stilaan mee vertrouwd. Een nieuwe overheid 
dient zich aan nu het erfgoed van de Weberiaanse bureaucratie voor goed is 
geclasseerd als cultuur-historisch monument. Postmoderne besturen 
profileren zich naar het model van de flexibele onderneming en bouwen 
aan hun competentie. Centraal hierin staat het denken over personeel als 
bron van onbegrensde mogelijkheden en de ontwikkeling van mens en 
organisatie als kritische succesfactor. De contingentietheorie leert dat 
organisaties er goed aan doen voeling te houden met hun omgeving om 
tijdig en soepel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt 
aanpassingsvermogen en weerbaarheid. Een beweeglijke organisatie-
structuur, een proactief management en een ‘lerende’ cultuur, zijn daartoe 
sleutelfactoren. Maar, ‘making the most of the best’ vraagt ook bekwame 
medewerkers. Een humaan en tegelijk competentiegericht personeels-
management dringt zich op, niet alleen omdat het openbaar ambt door de 
publieke opinie zwaar onder vuur wordt genomen, maar vooral omdat 
bouwen aan kwaliteit niet haalbaar lijkt zonder een substantiële 
herwaardering van de publieke tewerkstelling.       
 
1.2. De resource based benadering van personeel  
 
Het doel is, in eenvoudige bewoordingen gesteld, permanent te investeren 
in de kwaliteit van mens en organisatie door te sturen op zowel de 
professionaliteit als de flexibiliteit van personeel. Daarmee treedt de 
publieke administratie in het spoor van de ‘resource based’ benadering, die 
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bepaalt dat organisaties een competitief voordeel kunnen verwerven 
naarmate ze zich meer gaan toeleggen op die activiteiten waar ze sterk in 
zijn en die een unieke toegevoegde waarde realiseren, waardoor ze zich 
onderscheiden van andere actoren in de sector (PRAHALAD, HAMEL, 1990, 
p.81). Competentiemanagement als personeelsstrategie beoogt het 
recruteren van medewerkers die een waardevol toekomstperspectief hebben 
in en voor de organisatie, het potentieel van deze medewerkers tot 
maximale ontwikkeling te brengen door permanente vorming en het 
aanbieden van grensverleggende arbeid en tenslotte een optimale benutting 
van eenieders talenten en mogelijkheden daar waar ze het meest tot hun 
recht komen. Deze benaderingswijze verschilt fundamenteel van de 
principes waarop het traditionele personeelsbeleid in de publieke sector is 
gebaseerd. 
 
Ten eerste wordt het ambtenarenbeleid voortaan gekaderd in het totale 
management van de publieke organisatie, hetgeen impliceert dat 
beslissingen over de tewerkstelling en de loopbaan van ambtenaren worden 
afgestemd op de managementstrategie en de doelstellingen van het bestuur 
… en dat is een organisatiespecifieke kwestie. Personeelsvraagstukken 
staan niet (langer) los van het totale beleidsproject van de desbetreffende 
overheidsorganisatie. 
 
Ten tweede wordt definitief afstand genomen van de opvatting dat 
organisatorische stabiliteit de sleutel is voor een effectieve en efficiëntie 
openbare dienstverlening, althans voor zover zulks leidt tot een 
beheersingsgericht en behoudend organisatieregime. Veranderings-
bereidheid en aanpassingsvermogen worden sleutelvoorwaarden voor een 
progressieve overheidswerking. Flexibilisering van personeel door 
permanente vorming en een ‘mobiele’ tewerkstelling is in dit opzicht 
onontbeerlijk. Het stringente raam van de taakverdeling in tal van 
overheidsbesturen, de klassieke functiestructuur, en de oeverloze wirwar 
van statutaire regelgevingen moeten dringend worden doorbroken om die 
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flexibiliteit mogelijk te maken. Ook met het oog op kwaliteit van de arbeid 
dringt zich een verregaande flexibilisering op van de arbeidsstructuur en     
–verdeling zodanig dat systematische functieaanpassingen en een vlotte en 
continue doorstroming van personeel naar die plaatsen waar elkeen, 
gegeven de organisatievereisten, zijn beste steentjes kan bijdragen, de facto 
mogelijk worden. 
 
Daaruit volgt ten derde dat niet langer de functie, het geheel van te 
vervullen taken, maar wel de mens en zijn potentiële mogelijkheden, het 
uitgangspunt vormt voor zowel de taakzetting (functievorming) als de 
arbeidsverdeling (toewijzing van medewerkers aan arbeidsplaatsen).  
 
De praktijk heeft uitgewezen dat de levensvatbaarheid van een organisatie, 
in tegenstelling tot wat lang werd aangenomen, niet schuilt niet in de 
mechanische stabiliteit van het ‘apparaat’ maar wel in het ‘committment’ 
van de leden en het vermogen om zich continu aan te passen aan de wereld 
waarin men leeft en werkt. ‘Changemanagement’ wordt daarmee een 
prioriteit, ‘organisatorisch en individueel leren’ een basisvoorwaarde. Maar 
er is meer. Zo men van medewerkers verwacht dat ze werken aan hun 
professionele ontwikkeling, initiatief nemen en actief betrokken zijn bij 
hetgeen hun organisatie en hun eigen rol daarin aanbelangt, moet men hen 
daartoe ook de nodige kansen bieden: participatie en medezeggenschap op 
alle echelons, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en kwaliteitsvolle, 
d.w.z. indifferente, uitdagende, en grensverleggende (lerende) arbeid. Zo de 
overheid gelijke tred wil houden met maatschappelijke evoluties en de 
openbare dienstverlening efficiënt wil uitbouwen, moet men aan 
ambtenaren een ontwikkelingsperspectief bieden. In dit opzicht dringt zich 
een fundamentele hervorming op van het tewerkstellingsbeleid in de 
publieke sector, die steunt op de volgende basisprincipes: 
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− een mensgericht arbeidssysteem, d.w.z. arbeidsdeling en –verdeling op 

basis van de competenties van individuen  in plaats van op de 
kenmerken van functies; 

− Human Resource Development: een lerend organisatieklimaat waarin 
medewerkers worden aangespoord de grenzen van hun professionaliteit 
systematisch te verleggen door aanvullende vorming en ‘lerende’ 
arbeid; 

− loon naar werken: een prestatiegericht beloningssysteem waarin 
persoonlijke inzet en prestaties differentieel worden beloond, d.w.z. in 
verhouding tot de geleverde inspanningen; 

− potentieelbeoordeling, waarbij het accent ligt op de potentiële in plaats 
van op de reeds geleverde arbeidsprestaties van medewerkers en 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het individueel 
ontwikkelingsprofiel. 

− brede functiegrenzen: een flexibele arbeidsdeling (functievorming) die 
ruimte laat voor horizontale en verticale functieaanpassingen 
(taakverruiming en –verrijking) conform het ontwikkelingsprofiel van 
de betrokken medewerker en die multidisciplinaire groepsarbeid 
mogelijk maakt.  

− een open en dynamisch loopbaanbeleid: interne mobiliteit die mensen 
in staat stelt systematisch door te stromen (zowel horizontaal als 
verticaal) naar die plaatsen waar hun professionaliteit, in het licht van  
organisatievereisten en persoonlijke ambities, het meest tot zijn recht 
kan komen. 

 
Een laatste aandachtspunt dat in resource-based-organisatiesystemen 
uitdrukkelijk wordt naar voren geschoven, is het feit dat organisaties zich 
meer moeten toeleggen op kernactiviteiten, m.a.w. op voorzieningen 
waarin ze (op termijn) kunnen excelleren, liever dan voor elke vraag kost 
wat kost in een passend en kwaliteitsvol aanbod te willen voorzien. Dit 
impliceert dat secundaire taken worden uitbesteed of afgestoten, ofwel 
verwezenlijkt in samenwerking met anderen (public-private partnership, 
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competence alliances), zodanig dat het kapitaal maximaal kan worden 
benut voor primaire doeleinden. Wanneer zulks bovendien gepaard gaat 
met een proactief investeringsbeleid op het stuk van de resources 
(personeel, technologie, budgetten, infrastructuur…), bekomt de organisatie 
een groter potentieel in die zin dat met dezelfde middelen een betere 
kwaliteit kan worden gerealiseerd. Competentiemanagement speelt daar 
direct op in. 
 
De vraag die in deze bijdrage wordt uitgespit is hoe deze visie zich vertaalt 
naar het personeelsmanagement bij de overheid en welke strategie daarbij 
komt bovendrijven. Het doel is aan te geven in welke richting personeel 
moet worden gestuurd om aan deze fundamentele vereisten te kunnen 
voldoen. In wat volgt wordt een denkkader aangereikt dat de pijlers opricht 
waarop een competentiegericht personeelsmanagement steunt. Allereerst 
wordt het concept ‘competentiemanagement’ toegelicht. Daarna bespreken 
we de twee voornaamste strategieën voor een competentiegericht 
personeelsmanagement en het onderling verband tussenbeide. Tot slot van 
deze bijdrage geven we aan welke voor de overheid terzake de voornaamste 
knelpunten zijn.  
 
1.3. Competentiemanagement 
 
1.3.1. Kerncompetenties 
 
Het uitgangspunt is dat de competitiviteit van organisaties wortelt in het 
verwerven, utiliseren en ontwikkelen van relevante kennis en in de wijze 
waarop die wordt afgestemd op de organisatiedoelstellingen. Doel is het 
ontwikkelen van ‘unique aggregate capabilities’ of kerncompetenties, 
waardoor het gedrag van medewerkers kan worden geoptimaliseerd en a 
posteriori het prestatieniveau van de organisatie verhoogd. Wat een 
organisatie competitief maakt is volgens NORDHAUG en GRONHAUG (1994, 
P. 95) datgene “what the firm is able to perform with excellence compared 
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to its competitors”. De resources, waaronder de talenten en mogelijkheden 
van mensen, vormen de input van dit proces, de competenties de output, of 
liever het voordeel dat organisaties weten te halen uit de specifieke wijze 
waarop die bronnen worden aangeboord. Beschikken over waardevolle 
resources is één, ze kunnen transformeren tot kerncompetenties is twee.  
 
Hoewel organisatorische effectiviteit veelal voortvloeit uit een doelbewuste 
combinatie van meerdere inputs zoals technologische vindingen, apparatuur 
en infrastructuur, kennis en informatie, enz., zijn de capaciteiten van het 
personeel prevalent. 
 
Alvorens nader in te gaan op de wijze waarop kerncompetenties tot stand 
komen, dient aangegeven wat de term precies inhoudt. Aangezien de 
performantie van een organisatie schuilt in de kwaliteit van diverse 
bronnen, moet het begrip competentie ruim worden geïnterpreteerd 
(KLUYTMANS, F., VAN SLUYS, E., 1996): 
 
1. de eigenschappen van individuele medewerkers; 
2. de specifieke wijze waarop de capaciteiten van medewerkers (kennis, 

vaardigheid en persoonlijkheid) onderling en met andere bronnen 
worden gecombineerd; 

3. het vermogen van de organisatie om door de unieke combinatie van 
kennis, vaardigheden, personen, structuren, technologieën en processen 
een competitief voordeel ten opzichte van potentiële concurrenten op te 
bouwen en in stand te houden. 

 
1.3.2. Employability 
 
Voor de organisatie betekent competitiviteit van personeel ‘employability’: 
de mate waarin mensen snel en vlot op meerdere plaatsen in de organisatie 
kunnen worden ingezet en het niveau, de aard en de omvang van de 
prestaties waartoe zij in staat zijn. Niettemin reikt competentiemanagement 
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veel verder dan enkel de vraag wie wanneer welke taken moet vervullen. 
Het doel is een totale en systematische afstemming van de 
organisatiestructuur, het managementconcept en de organisatiecultuur op 
hetgeen men in een bepaalde periode wil realiseren.   
Het personeelsvraagstuk dat hiermee wordt belicht omvat globaal twee 
factoren, namelijk professionaliteit en flexibiliteit. De link is duidelijk: 
mensen presteren beter naarmate zij een grote professionele bekwaamheid 
hebben en naarmate hun tewerkstelling flexibeler is. Competentie-
management bij de overheid kan daarmee worden opgevat als een twee-
sporenbeleid dat zowel de vormingsproblematiek als het mobiliteits-
vraagstuk aan de orde stelt. 
 
2. Professionaliteit en vorming 
 
2.1. Begrip professionaliteit 
 
Professionaliteit betekent algemeen ‘vakmanschap’: de bekwaamheid om 
een beroep of functie uit te oefenen. Dit veronderstelt een gedegen kennis 
van het desbetreffende vakgebied, maar ook vaardigheid en motivatie om 
die kennis toe te passen in een concrete werksituatie en – zeer belangrijk – 
leervermogen, d.w.z. het vermogen om uit de opgedane ervaring nieuwe 
inzichten te distilleren en toe te passen. Volgens QUINN, ANDERSON en 
FINKELSTEIN  (1996, p.72) is professionaliteit de som van vier essentiële 
niveaus van werkgerelateerde kennis die de competentie van een 
medewerker bepalen. In stijgende volgorde van belangrijkheid noemen zij: 
1. Cognitive knowledge of taakkennis (know what): de basiskennis die 

men nodig heeft om een bepaalde taak of functie te kunnen uitoefenen; 
het vakgebied kennen en weten hoe men de opdracht moet uitvoeren;  

2. Advanced skills of taakvaardigheid (know how): de vaardigheid om die 
vakkennis effectief te kunnen toepassen in concrete werksituaties (= 
toegepaste kennis); 
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3. Systems understanding of taakinzicht (know-why): inzicht in de 

onderliggende oorzaak-gevolg relaties van het werk dat men doet, 
effecten begrijpen en kunnen voorspellen, inzicht in de samenhang met 
aanverwante taakgebieden; 

4. Self-motivated creativity of taakmotivatie (care-why): de wil en de 
motivatie om die kennis en vaardigheid naar best vermogen in te zetten, 
m.a.w. intrinsieke betrokkenheid op het werk. 

 
Figuur 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De competentie van een individu (of werkgroep) is afhankelijk van de mate 
waarin deze vier kennisniveaus, die overigens in onderling verband staan, 
ontwikkeld zijn. De basis voor elke job is steeds een gedegen kennis van 
het taakgebied, zonder dewelke een goede uitvoering van het werk (know 
how), inzicht in de desbetreffende activiteitensector (know-why) en 
taakmotivatie (care-why) uitgesloten zijn. Taakkennis verwerft men door 
een - meestal extern gevolgde – basisopleiding, waarvoor men na afloop 
een diploma of certificaat bekomt dat toegang geeft tot één of meer 
functies. Taakvaardigheid is een voorwaarde om goede prestaties te leveren 
en ervaringskennis op te bouwen, waardoor men na verloop van tijd een 
beter inzicht krijgt in het werk dat men doet. Taakinzicht is noodzakelijk 
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om vanuit een kritisch reflectieve attitude het eigen werk en daarmee ook 
de organisatie verder uit te bouwen door na te denken over wat men doet, 
zelf prestaties te beoordelen, naar verbeteringen te zoeken en alternatieven 
te beproeven. Intrinsieke taakmotivatie is het hoogste doel van 
professionalisering en impliceert zowel kennis als vaardigheid en inzicht. 
Wie echt gemotiveerd is, zal reeds vanzelf verder nadenken en meer 
(willen) doen dan hetgeen de functie sensu stricto vereist. Hierin schuilt het 
ontwikkelingsvermogen van organisaties. Men leert immers meer naarmate 
de interesse en betrokkenheid op het werk en de organisatie groter is. 
 
2.2. ‘Leren’ als ontwikkelingsstrategie voor organisaties 
 
Leren is, ruim opgevat, het vermogen om zich aan te passen aan een snel 
veranderende omgeving. Het middel daartoe is een continu proces van 
informatieverwerving en –verwerking met het oog op een doeltreffend 
gebruik van geïntegreerde kennis in concrete werksituaties. Vertaald naar 
HRM gaat het om “the capacity to manage human intellect and to convert 
it into useful products and services”( QUINN, ANDERSON, FINKELSTEIN, 
1996, p.71.) . In een lerende organisatie wordt zulks gezien als de sleutel tot 
effectiviteit.  
 
Organisaties en hun medewerkers kunnen zich door velerlei vormen van 
leren ontwikkelen: door het volgen van opleiding en training, maar ook 
door problemen op te lossen, nieuwe dingen uit te proberen, samen te 
werken, prestaties en ervaringen kritisch te beoordelen, informatie uit te 
wisselen, te luisteren naar collega’s, klanten, partners, concurrenten enz. 
HEDBERG wijst op het feit dat organisaties worden beïnvloed door wat hun 
medewerkers individueel en collectief leren, maar tegelijk ook invloed 
uitoefenen op deze leerprocessen (DILLEN, ROMME, 1996, p.163).  
 
DILLEN en ROMME (1996, p.164) doen ook hun duit in het zakje door te 
wijzen op de impact van het leerniveau. Het onderscheid tussen enkel- en 
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dubbelslag leren heeft verregaande gevolgen voor de effectiviteit en 
daarmee ook de levensvatbaarheid van een organisatie. Kennis verworven 
door probleemoplossend denken binnen het raam van de geldende regels en 
normen - enkelslag leren - leidt tot een bepaalde routinematige vaardigheid 
om die problemen voortaan adequaat op te lossen. Dit is noodzakelijk, maar 
niet voldoende. Daadwerkelijke ontwikkeling bestaat erin dat ook het raam 
van de organisatie, het referentiekader waarbinnen naar adequate 
oplossingen wordt gezocht,  systematisch wordt aangepast aan 
veranderende omgevingseisen en liefst op een proactieve in plaats van op 
een reactieve wijze. Door dubbelslag leren beoogt men probleemsituaties te 
voorkomen door reeds vooruit te zien naar nieuwe ontwikkelingen en 
daarbij niet alleen het beleid en de werking, maar ook het regime van de 
organisatie (structuur, strategie en cultuur) in vraag te stellen.  
 
Deze lijn consequent doortrekken betekent ipso facto het einde van de 
klassieke bureaucratie of, beter gezegd, van de uniforme, 
gestandaardiseerde, gecentraliseerde en op interne beheersing gerichte 
overheidswerking en van de hiërachisch en functioneel gelede 
organisatiestructuur. De condities waaronder ‘double-loup’-leerprocessen 
gedijen, staan immers haaks op hetgeen in traditionele besturen 
gemeengoed is: 
 
1) Doelintegratie en –identificatie: 
Effectief leren veronderstelt duidelijke leerdoelen, direct afgeleid van 
hetgeen de organisatie vandaag en morgen wil realiseren en vertaald in 
concrete en ondubbelzinnige functionerings- en prestatiemaatstaven voor 
elke werkeenheid en elk individu.  
2) Kennis delen: 
Het uitgangspunt is een semi-harde benadering van Human Resource 
Development, m.a.w. een  verantwoord compromis tussen organisatorische 
en individuele leerbehoeften, waarbij geldt dat de kost van elke 
leerinspanning ooit moet kunnen worden terugverdiend in termen van een 
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grotere performantie. In organisaties leert men niet (uitsluitend) voor 
zichzelf, maar wel opdat de hele ploeg daar beter van wordt. De verworven 
kennis en informatie moet fluïde zijn, d.w.z. doorheen de organisatie 
stromen zodat ook andere medewerkers daaruit het nodige voordeel kunnen 
halen. In dit opzicht worden mensen aangespoord om hun expertise en 
ervaringen systematisch te coderen zodat ze voor iedereen beschikbaar zijn. 
Technologie speelt daarbij een belangrijke rol. 
3) Dynamische relaties: 
Kennis delen en gezamenlijk opbouwen impliceert met elkaar in interactie 
treden, duurzame interne en externe relaties opbouwen en informele 
communicatie, d.w.z. over de hiërarchisch grenzen heen. 
4) Samenwerking: 
In een lerende organisatie zijn ‘lonely’ of ‘easy riders’ niet gewenst. Het 
anker is teamwerk en een web van ‘learning communities’ of ‘peer groups’ 
(PROKESCH, 1997, p. 164) waarin medewerkers gezamenlijk problemen 
oplossen, kennis en middelen delen, leren van elkaar en ipso facto de 
organisatie vooruit duwen. Alleen in dat geval verwerft men taakinzicht, is 
elke medewerker direct betrokkene en kan, wat het bedrijfsresultaat betreft, 
één plus één drie worden. 
5) Een flexibele organisatiestructuur:  
De organisatiestructuur is niet piramidaal maar vlak en ‘team-based’, de 
entiteiten en functies zijn breed gedefinieerd, kennen een relatief grote 
autonomie (en  zijn daarmee direct aanspreekbaar op resultaten), maar staan 
wel permanent met elkaar in verbinding voor het uitwisselen van kennis en 
informatie. Het geheel is eenvoudig, doorzichtig en flexibel dankzij een 
beperkte hiërarchie en minimale functionalisatie (een lage graad van 
arbeidsdeling), weinig formalisatie en een gedecentraliseerde participatieve 
besluitvorming, zodat de vrije vloed van kennis niet wordt gehinderd en 
strategische planning een collectieve aangelegenheid wordt. 
6) Stimulerend en faciliterend lijnmanagement: 
Lijnmanagers vervullen een stimulerende en faciliterende in plaats van 
controlerende rol. Zij stellen uitdagende doelen, geven verantwoordelijk-
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heid, belonen ‘naar werken’, nemen barrières weg, stellen middelen ter 
beschikking, moedigen creativiteit en persoonlijk initiatief aan en treden op 
als raadgever. Zij profileren zich niet als baas, maar als coach en steunpunt. 
 
2.3. Management van vorming als competentiestrategie 
 
Hierboven hebben we het belang van ‘permanent leren’ omschreven in het 
licht van een doelgerichte organisatieontwikkeling en betoogd dat mensen 
op velerlei wijzen kunnen groeien in hun professionaliteit. Eén daarvan is 
het systematisch volgen van aanvullende vorming, een aspect dat de jongste 
tijd opnieuw in het voetlicht staat mede naar aanleiding van de 
institutionalisering van een vormingsrecht en –plicht voor ambtenaren door 
de ‘Krachtlijnen Kelchtermans’ (MINISTERIE VAN DE VLAAMSE 

GEMEENSCHAP, 1993). Voor het bestuur in kwestie geldt minimaal de 
verplichting om aan elke ambtenaar de gelegenheid te bieden de vorming te 
volgen die vereist is om te kunnen bevorderen in de functionele loopbaan. 
De maximumoptie is dat elk lokaal bestuur een eigen geïntegreerd 
vormingsmanagement ontwikkelt dat de administratie in haar totaliteit en 
elke medewerker individueel optilt naar een hoger niveau van competentie. 
Van ambtenaren wordt verwacht dat zij, binnen een bepaalde periode, 
minstens het overeenkomstig hun hiërarchische graad wettelijk bepaalde 
aantal uren aanvullende vorming volgen en desgevallend, in bijkomende 
orde, de door hun werkgever in het raam van de ‘noodwendigheden van de 
dienst’ verplichte opleiding en training (minimumoptie). Deze statutaire 
plicht krijgt evenwel het karakter van een individueel recht zodra 
ambtenaren uit eigen beweging bepaalde vormingsfaciliteiten gaan claimen 
vanuit een persoonlijke gedrevenheid om hun werk goed te doen, te blijven 
groeien in de eigen professionaliteit en een dynamische carrière uit te 
bouwen (maximumoptie).   
 
Vorming is een personeelsstrategie. Het ultieme doel is de kloof tussen 
personeelsbehoefte en –beschikbaarheid te overbruggen door naast, maar 
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ook in het werk te voorzien in vorming, training en opleiding. Het is een 
continu proces van versterking, verbreding en vernieuwing van menselijke 
kennis en capaciteiten met het oog op een grotere en flexibelere 
inzetbaarheid. Het te verwachten rendement van vorming voor de huidige 
en toekomstige arbeidsprestaties van medewerkers en de competitiviteit 
van het bestuur, is altijd richtinggevend.  
 
Daaruit volgt dat effectief vormingsmanagement noodzakelijkerwijze 
vertrekt vanuit een zorgvuldige vormingsbehoeftenanalyse die teruggaat op 
functieprofielen, concrete gegevens over taakkenmerken en 
competentievereisten en informatie over het functioneren en de prestaties 
van medewerkers. Op basis van deze leerbehoeften wordt een integraal 
vormingsplan ontwikkeld dat prioriteiten, activiteiten, middelen en 
mogelijkheden vastlegt alsook de wijze waarop het geleerde zal worden 
overgedragen naar de dagelijkse praktijk en het resultaat hiervan zal 
worden afgemeten aan de kwaliteit en de opbrengst van arbeid. Daarmee is 
vorming een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de politieke 
overheid, het lijnmanagement, de vormingsambtenaar als de deelnemers 
zelf. 
 
In een context van turbulente omgevingsontwikkelingen is het rendement 
van permanente vorming niet te overschatten. Medewerkers krijgen een 
bredere professionaliteit waardoor hun actieradius vergroot en routinisering 
kan worden teruggedrongen door een systematische verruiming en 
verrijking van functies, de basis voor een dynamisch loopbaanbeleid. 
Vorming, vooral in collectief verband, komt ook de organisatiecultuur ten 
goede: het uitdragen van visie en waarden, het gemeenschapsgevoel (‘esprit 
de corps’) en intrinsieke betrokkenheid op het werk. Er wordt een sfeer 
gecreëerd waarin creativiteit en persoonlijke inzet worden gewaardeerd en 
mislukkingen positief worden omgebogen tot leerervaringen.    
Vorming is een competentiestrategie, d.w.z. een middel om de performantie 
van een organisatie op te tillen tot het gewenste niveau zodat met een 
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economisch, maar ook sociaal voordelig gebruik van middelen en mensen 
een optimaal beleidseffect kan worden gerealiseerd. Opdat het 
vormingsbeleid de gewenste effecten zou kunnen sorteren, moet evenwel 
aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan: 
− Vorming moet doelgericht zijn, d.w.z. inspelen op reële erkende 

behoeften waarbij zowel korte- als  lange-termijn-effecten in rekening 
wordt gebracht en individuele preferenties ondergeschikt zijn aan het 
belang van de organisatie of de desbetreffende dienst. Dit betekent 
echter niet dat vorming altijd moet inspelen op tekorten in het huidig 
functioneren (remediërende functie). Ook een louter preventieve 
potentieelverhoging (anticiperende functie) kan de competitiviteit van 
het bestuur op termijn ten goede komen. 

− Het vormingsbeleid moet een structurele basis krijgen door het 
vastleggen van minimale rechten en plichten terzake en door een 
planmatige aanpak: een systematische analyse van knelpunten in de 
organisatie en in functie daarvan een voortdurende actualisering van 
vormingsprogramma’s en –activiteiten, een zorgvuldige raming van 
investeringskosten (budgetten, arbeidstijd) en het economisch en 
sociaal rendement daarvan, tenslotte een gedegen opleidings(jaar)plan 
dat inzicht biedt in doel, aard, omvang en kostprijs van vorming. 

− De integratie van vorming in de dagelijkse praktijk veronderstelt ook 
aandacht voor de transfer van leerresultaten naar de werkvloer en een 
efficiënte opvolging daarvan. In dit opzicht is het van belang dat 
leerdoelen vooraf duidelijk zijn geformuleerd, alsook de wijze waarop 
die zullen worden getoetst. Om dezelfde reden verschuift het 
individueel opleidingsmodel naar de achtergrond ten voordele van een 
model van teamontwikkeling en groepstraining. Op deze wijze vermijdt 
men dat medewerkers naar hun praktijk terugkeren in een organisatie 
die zelf niet is veranderd en leerresultaten de facto tot nihil worden 
herleid. 

− De deskundigheid van vormingsverantwoordelijken en lijnmanagers is 
van wezenlijk belang voor de effectiviteit van vormingsmanagement. 
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Zij vervullen hier een faciliterende, maar ook een voortrekkersrol: visie 
uitdragen, motiveren en stimuleren, voorwaarden en kansen scheppen, 
middelen verdelen, enz. 

 
Ter afronding van deze paragraaf wijzen we op het feit dat vorming tal van 
mogelijkheden omvat. Bij de keuze van leerinhoud en –methode spelen 
verschillende factoren een rol: de aard van de opleidingsbehoeften, de 
doelgroep, de doelstellingsbreedte van de opleiding, de vormingsinhoud en 
ook praktische zaken als de bestaande voorzieningen (en de kwaliteit 
daarvan), de kostprijs, het tijdsbestek, enz. Het beoogde leerresultaat is 
evenwel altijd richtinggevend. 
Met betrekking tot de aard van de opleidingsbehoeften onderscheiden 
SIMON en THIJSSEN (1993, p.345) professiegerichte, productiegerichte en 
individuele behoeften. In het eerste geval gaat het om een totaalopleiding 
voor een welbepaald beroep of vak. In het tweede geval heeft de opleiding 
uitsluitend betrekking op een beperkt aantal taakaspecten. In beide gevallen 
zijn de functie-eisen richtinggevend. Vorming kan ten derde ook inspelen 
op persoonlijke behoeften van medewerkers in het raam van hun 
professionele loopbaan. Daarnaast kan vorming een onderhouds-, een 
uitbreidings- of een vernieuwingsfunctie vervullen (herscholing, 
bijscholing, omscholing). Met betrekking tot de doelstellingsbreedte maken 
de hierbovengenoemde auteurs ook een onderscheid tussen training, d.i. 
kennis en vaardigheid gericht op onmiddellijke toepassing in één concrete 
praktijksituatie, education, d.i. vorming die een volledig taakgebied 
bestrijkt, en development, d.i. een verdieping en verbreding van de 
algemene basiscompetentie los van de huidige beroepspraktijk. In het eerste 
geval is de opleiding zeer specifiek en concreet en zijn leerresultaten direct 
meetbaar. In het laatste geval is de opleidingsinhoud veel abstracter, 
hetgeen een ruimere toepassing in diverse taakgebieden en situaties toelaat. 
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3. Flexibiliteit en mobiliteit 
 
3.1. Een flexibele personeelscapaciteit 
 
De basis voor een competentiegericht personeelsmanagement is de 
‘employability’ van het personeel. In de inleiding hebben we gewezen op 
het feit dat zulks niet alleen afhankelijk is van de professionaliteit van 
medewerkers of liever de kwaliteit van hun kennis en vaardigheden, maar 
evenzeer van de mate waarin die potentiële competenties snel en vlot 
kunnen worden benut op die plaatsen waar ze, gegeven de omstandigheden 
en de gewenste prestaties, het meest tot hun recht kunnen komen. De wijze 
waarop een organisatie haar resources verdeelt, combineert en toewijst aan  
bepaalde taakeenheden (een afdeling, een project, een functie) en de mate 
waarin men die allocatie systematisch weet af te stemmen op de gewenste 
output, bepaalt evenzeer de effectiviteit en het rendement van arbeid. Dit 
vraagt echter een grote soepelheid met betrekking tot zowel de taakzetting 
(arbeidsdeling) als de toewijzing van die taken aan het personeel 
(arbeidsverdeling). Het doelbewust bevorderen en benutten van die 
flexibiliteit wordt daarmee een ‘tool of management’, m.a.w. een middel 
om naargelang van de organisatievereisten aan medewerkers wisselende 
opdrachten te verstrekken die mogelijk op voorhand niet gekend zijn. 
 
Flexibiliteit van personeel is in feite een capaciteitsvraagstuk. Het doel is 
de juiste (hoeveelheid) competenties van mensen op de juiste plaats en het 
juiste moment in de organisatie beschikbaar te maken. Sparrow en Hiltrop 
(1994) onderscheiden daarbij drie  mogelijkheden: 
1. Volumeflexibiliteit 

Het vermogen om de hoeveelheid werk die een eenheid op een bepaald 
ogenblik verricht of het aantal medewerkers op wie een beroep wordt 
gedaan, aan te passen, niet zozeer via aanwervingen en afvloeiingen, 
maar wel door doelbewuste ingrepen in de arbeidsstructuur en            –
verdeling. 
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2. Temporele flexibiliteit 

Het vermogen om arbeid te verdelen in de tijd, m.a.w. om de 
arbeidsconfiguratie aan te passen aan tijdelijke omstandigheden, bv. 
een arbeidsherverdeling met het oog op een tijdelijke 
capaciteitsverhoging om overbelasting van bepaalde diensten of 
functies te vermijden. 

3. Functionele flexibiliteit 
Het vermogen om de taakzetting en de arbeidsverdeling aan te passen 
aan de aard en de inhoud van het werk en de kwaliteit van de te leveren 
prestaties. Functionele flexibiliteit is afhankelijk van de indifferentie 
van functies en de polyvalentie van medewerkers, m.a.w. de mate 
waarin een medewerker taken van verschillende aard en niveau mag en 
kan vervullen. 

 
Met het oog op de ontwikkeling van kerncompetenties is functionele 
flexibiliteit, aldus SPARROW en HILTROP (1994, P.435), verreweg de 
voornaamste variant. Het toenemend succes van de contractuele 
tewerkstellingsvorm in de publieke sector wijst reeds op een grotere 
behoefte aan personeel in ”algemene” in plaats van in “vaste” dienst. Het 
debat hierover omvat meerdere topics: de versoepeling of afschaffing van 
restrictieve taken en functies, een aanzienlijke verbreding van de 
functiegrenzen (broadbanding) en een reductie van het aantal hiërarchische 
graden, taakverruiming en –verrijking, groepsarbeid en kwaliteitskringen, 
een uitbreiding en versterking van participatiestructuren, enz. 
 
Zoals gezegd omvat flexibiliteit van personeel twee componenten: een 
flexibele taakzetting en een flexibele toewijzing van personeel aan 
arbeidsplaatsen. Nochtans staat het een niet los van het ander. Als het 
formeel raam van de organisatie en in het bijzonder de taakstructuur een 
voortdurende aanpassing van de arbeidsverdeling toelaat dan volgt daaruit 
dat aan het personeel gemakkelijker afwisselende taken en opdrachten 
kunnen worden toevertrouwd. In omgekeerde zin geldt dat naarmate 
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medewerkers meer afwisselend werk krijgen toebedeeld, hun competentie 
uitbreidt en arbeid flexibeler kan worden verdeeld. Deze vicieuze cirkel in 
beweging brengen en houden is in feite het doel van elk mobiliteitsbeleid. 
 
3.2. Management van mobiliteit  
 
3.2.1. Begrip mobiliteit 
 
De term mobiliteit duidt op de in-, door-, en uitstroom van personeel in een 
organisatie. Management van mobiliteit is het doelbewust sturen van die 
personeelsstromen met het oog op een optimale verdeling van (personeel 
over) arbeidsplaatsen zodanig dat de doelstellingen op elk moment effectief 
kunnen worden bereikt. Externe mobiliteit is de in- en uitstroom van 
personeel (werving en outplacement) en de uitwisseling van medewerkers 
tussen organisaties. Interne mobiliteit omvat, ruim gedefinieerd, alle 
wijzigingen aan de arbeidsdeling en -verdeling waardoor mensen op een 
andere positie in de organisatie worden tewerkgesteld. Dergelijke 
personeelsstromen kunnen verschillende richtingen uitgaan. VAN BEEK en 
SCHOEMAKER (1991, p.101) spreken in dit verband van horizontale, 
verticale, diagonale of radiale mobiliteit. Hier komen we later nog op terug. 
 
3.2.2. Doelstellingen 
 
Zowel SELS (1995, p.104) als DEKKERS en DE LANGE (s.d., p.4) zien 
mobiliteit als een ruilmiddel in de arbeidsrelatie tussen werkgever en 
werknemer, waarbij zowel economische als sociale motieven een rol 
spelen. In het eerste geval is mobiliteit een ‘efficiency’-strategie. De 
drijfveer is het belang van de werkgever, namelijk een optimaal gebruik 
van kostbare human resources. Mobiliteit is een middel om de discrepantie 
tussen vraag en aanbod van personeel te overbruggen. In het tweede geval 
primeren de belangen van het personeel en krijgt mobiliteit een sociale 
dimensie. Hier is loopbaanmanagement het objectief: het uitbouwen van 
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een dynamische en waardevolle carrière mede dankzij, maar tegelijk ook 
met het oog op professionalisering.   
 
Wat geldt voor vorming, geldt in grote lijnen ook voor mobiliteit: het is 
geen doel op zich, maar wel een middel om andere doelen te bereiken. 
Mobiliteit is geen eenmalig gebeuren, maar een continu proces van inspelen 
en anticiperen op veranderingen. De organisatiedoelstellingen zijn altijd 
richtinggevend, ongeacht de economische of sociale functie. Mobiliteit is 
een organisatiespecifieke kwestie. 
 
3.2.3. Soorten mobiliteit 
 
Interne mobiliteit kan op twee verschillende manieren worden bevorderd, 
namelijk: (1) door aanpassing van de arbeidsstructuur (de samenstelling 
van functies) of (2) door aanpassing van de arbeidsverdeling (de toewijzing 
van personeel aan arbeidsplaatsen).  
 
3.2.3.1. Aanpassing van de arbeidsstructuur 
 
Het klassieke raam van de functiestructuur in overheidsorganisaties werd 
lange tijd beschouwd als een vaststaand onaantastbaar gegeven met als 
gevolg dat de mobiliteit van arbeid en personeel bij voorbaat stevig aan 
banden was gelegd. Vandaag echter is men tot de bevinding gekomen dat 
zulks een enorme hypotheek legt op de flexibiliteit en daarmee ook op de 
competitiviteit van personeel en organisatie. Dit raam doorbreken is wat in 
het licht van de human-relationsbenadering van TAVISTOCK (LAMMERS, 
1991, p. 81 en 91 e.v.) wordt gezien als de voornaamste voorwaarde tot een 
flexibele personeelscapaciteit.  
 
Naargelang van de aard van de functieaanpassing onderscheiden VAN 

BEEK en SCHOEMAKER (1991, p.101): 
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− verticale mobiliteit door taakverrijking, m.a.w. een toename van het 

aantal managementtaken, waardoor functies een zwaarder gewicht 
krijgen. Medewerkers stromen in dit geval door naar een hoger 
hiërarchisch niveau; 

− horizontale mobiliteit door een wijziging van het takenpakket in 
laterale zin (taakverbreding) waardoor de functie niet wezenlijk 
zwaarder wordt, maar wel een andere inhoud krijgt. Vormen van 
horizontale mobiliteit zijn functieroulatie en taakrotatie, bepaalde 
systemen van werkmodules, enz.; 

− diagonale mobiliteit. Dit is een combinatie van verticale en horizontale 
mobiliteit, m.a.w. een wijziging van de taakinhoud en de 
taakcomplexiteit; 

− radiale mobiliteit. De functieaanpassing bestaat in een verzwaring van 
het takenpakket door een toename van de taakomvang en/of de 
taakcomplexiteit waardoor het belang en de impact van de functie 
uitdeint (zoals het effect van een steenworp in het water). 

 
3.2.3.2.  Aanpassing van de arbeidsverdeling 
 
Bij gelijkblijvende arbeidsplaatsenstructuur kan mobiliteit ook worden 
gerealiseerd door wijzigingen in de personeelsallocatie. In verband hiermee 
onderscheidt SELS (1995, p.109): 
− positiemobiliteit: toewijzing aan een andere arbeidsplaats zonder 

functiewijziging (de medewerker blijft hetzelfde werk doen) 
− functionele mobiliteit: toewijzing aan een andere arbeidsplaats wanneer 

zulks gepaard gaat met een functiewijziging 
− verticale mobiliteit: toewijzing aan een andere arbeidsplaats die een 

stijging of daling op de hiërarchische ladder impliceert 
− horizontale mobiliteit: toewijzing aan een andere arbeidsplaats, waarbij 

de aard van de functie niet wezenlijk verandert, maar wel de dienst of 
activiteitensector waarin ze wordt uitgeoefend 
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− regionale mobiliteit: toewijzing aan een andere arbeidsplaats waarbij de 

wijziging enkel betrekking heeft op de ‘standplaats’ van de 
tewerkstelling 

 
Tenslotte zijn ook bepaalde functiewijzigingen voor groepen van 
medewerkers belangrijke mobilisatoren: geïntegreerde teams, autonome 
werkteams en kwaliteitskringen. Voor meer uitleg hierover verwijzen we 
naar het werk van Stephen P. ROBBINS: ‘Gedrag in Organisaties’ (1992, 
Hfdst. 5). 
 
3.2.4. Randvoorwaarden voor mobiliteit in organisaties 
 
Opdat mobiliteit de gewenste effecten zou kunnen sorteren, moet aan een 
aantal essentiële voorwaarden zijn voldaan. We overlopen ze hier bondig. 
 
1) een duidelijke vertaling van beleidsdoelstellingen in te vervullen taken 
en outputnormen en op basis daarvan in een welomschreven kwantitatieve 
en kwalitatieve personeelsbehoefte. Deze behoefte dient bovendien 
specifiek te worden vertaald in termen van de gewenste 
personeelsbezetting. Daartoe moet men zicht hebben op: 
− de organisatiedoelstellingen en de aard van de benodigde arbeid om die 

te realiseren; 
− de gewenste organisatieveranderingen en de gevolgen daarvan voor de 

personeelsbezetting (‘match’ tussen vraag en aanbod); 
− de natuurlijke ontwikkelingen in het personeelsverloop; 
− de beschikbare personeelsinstrumenten en de wijze waarop deze voor 

een gericht mobiliteitsbeleid kunnen worden ingezet. 
 
2) een minimale graad van arbeidsdeling: generieke functies met brede 
grenzen en een grote indifferentiezone (= de marge waarbinnen taken van 
verschillende aard en niveau kunnen worden opgenomen) 
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3) een open en flexibel loopbaansysteem gebaseerd op ‘tewerkstelling in 
algemene dienst’ en een carrièresysteem waarin iedereen, in een proces van 
vrije mededinging, in elke functie, op elk niveau kan worden aangesteld 
voor zover men over de vereiste kwalificaties daartoe beschikt. 
 
4) een geïntegreerd gebruik van diverse sturingsinstrumenten. Het is niet 
voldoende de taakzetting te wijzigen en het loopbaansysteem te hervormen. 
Mobiliteit moet van alle kanten in dezelfde richting worden aangestuurd: 
 
− door veranderingsbereidheid en leervermogen consequent te belonen; 
− door het aanbieden van vorming en lerende arbeid; 
− door prestatie- en potentieel- in plaats van functioneringsbeoordeling; 
− door decentrale lijnmanagers de nodige bevoegdheid en instrumenten te 

geven om binnen hun eenheid mobiliteit te realiseren. 
 
5) flexibelere en aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden: ‘glijdende’ 
werktijden, taakautonomie, verantwoordelijkheid, medezeggenschap, enz.  
 
6) decentralisatie van de personeelsfunctie. Een geïntegreerd 
mobiliteitsbeleid op het niveau van de totale organisatie is maar mogelijk 
inzoverre leidinggevenden en medewerkers zelf meer vrijheid krijgen om 
binnen zekere voorwaarden (budget, bevoegdheid) taken en personeel te 
verdelen. Een zogeheten mobiliteitsbureau of – in kleinere besturen - een 
mobiliteitsambtenaar kan hier een belangrijke coördinerende, faciliterende 
en begeleidende rol spelen. 
 
Alvorens de interne logica van onze visie op competitiviteit van personeel 
in de overheidssector, samen te vatten, willen we volledigheidshalve nog 
een derde factor belichten die de hierboven beschreven processen van 
professionalisering en flexibilisering in belangrijke mate beïnvloedt, 
namelijk de technologie. 
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4. Technologie 
 
Hoewel de ontwikkeling van menselijke kennis en talent en de flexibiliteit 
van arbeid de voornaamste sleutels zijn tot organisatorisch succes, leert de 
praktijk dat ook de technologische inrichting van het organisatiesysteem 
een aanzienlijke invloed heeft op de kwaliteit en het rendement van arbeid. 
De opkomst van de moderne informatie- en communicatietechnologie heeft 
de laatste jaren een enorme kentering teweeggebracht in die zin dat het 
systematisch verwerven, bewerken, stockeren, doorgeven en onderling 
uitwisselen van kennis en informatie  mogelijk is geworden met een 
accuraatheid, snelheid en soepelheid die voordien om technische redenen 
ondenkbaar was. Dankzij geavanceerde dataregistratie en –
verwerkingssystemen en electronische communicatie-middelen als e-mail, 
kunnen tal van kennisdragers zoals informatie over klanten, leveranciers en 
personeel, analytische modellen, oplossingen voor courante problemen, 
gespecialiseerde kennisbronnen, externe kennisdragers (internet) in een 
organisatie voor iedereen onmiddellijk beschikbaar worden gesteld en kan 
alle relevante informatie op systematische wijze centraal worden verwerkt 
en verdeeld. Bovendien kunnen medewerkers, ongeacht hun standplaats, 
permanent met elkaar communiceren over de formele grenzen heen, 
hetgeen samenwerking en overleg een heel stuk makkelijker maakt. 
Diverse procesdelen die voordien als aparte bastions functioneerden, 
kunnen technisch worden geïntegreerd waardoor nieuwe flexibelere 
productiesystemen mogelijk worden. Moderne informatica bieden 
medewerkers de mogelijkheid om hun sterk verschillende, geografisch 
verspreide en intellectueel gespecialiseerde talenten samen te brengen rond 
eenzelfde project en problemen interactief op te lossen. De interne (en 
externe) relaties breiden uit en kunnen permanent worden benut waardoor 
mensen minder als individuen en meer als deelgenoten in een 
gemeenschappelijk systeem gaan functioneren. Decentralisatie en 
deconcentratie wordt een stuk eenvoudiger omdat de technologie  een 
permanente communicatie tussen teams en medewerkers over de 
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hiërarchische grenzen heen toelaat, daar waar men vroeger telkens eerst de 
hiërarchische ladder moest opklimmen om een hoger geplaatste te kunnen 
contacteren.  
Ook ten aanzien van het personeelsmanagement bieden moderne 
informatica tal van voordelen. We noemen er hier enkele.  
− De systematische verwerking van personeelsgegevens verschaft inzicht 

in personeelsbestand en –verloop, hetgeen de efficiëntie van het 
planningsproces bevordert. 

− Door het systematisch registreren en verwerken van gegevens over de 
individuele (en collectieve) competentie van medewerkers krijgt men 
inzicht in de beschikbare personeelscapaciteit (zowel kwantitatief als 
kwalitatief), kunnen vormingsbehoeften worden opgespoord, kan 
arbeid doelmatig worden verdeeld en kunnen de grenzen en 
mogelijkheden van mobiliteit beter in kaart worden gebracht. 

− In de mate dat deze informatie toegankelijk wordt gemaakt voor 
decentrale personeelsverantwoordelijken kunnen leidinggevenden, elk 
op hun niveau, een eigen personeelsmanagement voeren. 

 
5. Samenvatting 
 
Het opzet van deze bijdrage was het belang van vorming en mobiliteit voor 
de competitiviteit van personeel in de overheidssector aan te tonen. In de 
hiernavolgende paragraaf vatten we de hierboven omschreven 
leerstellingen samen in een theoretisch model met behulp waarvan we het 
belang van vorming en mobiliteit voor de performantie van de organisatie 
alsook het verband tussen beide conceptualiseren. 
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Figuur 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De competentie van medewerkers bepaalt hun ‘employability’ of 
inzetbaarheid in de organisatie. In die optiek omvat competitiviteit twee 
sleutelvariabelen namelijk professionaliteit en flexibiliteit. Mensen 
presteren beter naarmate zij meer kennen en kunnen en naarmate hun 
tewerkstelling meer afwisselende en rijk gevarieerde arbeid toelaat. 
Competentiemanagement is een personeelsstrategie die de potentiële 
personeelscapaciteit systematisch beoogt te vergroten en efficiënt te 
benutten door de ontwikkeling van een geïntegreerd vormings- en 
mobiliteitsmanagement. Een hoge professionaliteit en een hoge flexibiliteit 
van personeel, respectievelijk een diepe en brede beroepskennis enerzijds 
en geïntegreerde, polyvalente arbeid anderzijds, leiden tot een hoge 
performantie. 
 
Vorming en mobiliteit zijn twee verschillende instrumenten die evenwel 
sterk op elkaar inwerken. De ontwikkeling van menselijke kennis en talent 
heeft maar zin als het arbeidssysteem voldoende ruimte biedt om die 
capaciteiten op elk moment daadwerkelijk te benutten daar waar ze het 
meest voordeel opleveren. Omgekeerd geldt dat een groot aantal 
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kwaliteiten wordt ontwikkeld doorheen de loopbaan. Hoe rijker die is, des 
te meer kansen tot professionalisering. 
Dit proces wordt in belangrijke mate beïnvloed door de technologische 
omkadering van het organisatiesysteem. Geautomatiseerde informatie- en 
communicatiesystemen bieden de nodige technische hulpmiddelen om 
zowel het vormings- als het mobiliteitsmanagement op doeltreffende wijze 
uit te bouwen. 
 
6. Besluit: knelpunten voor de overheid 
 
Tot besluit van deze uiteenzetting willen wij, zonder in te gaan op 
organisatiespecifieke aangelegenheden, een aantal knelpunten signaleren 
die een rem kunnen zetten op de integratie van deze personeelsstrategie in 
de huidige overheidspraktijk en derhalve bijzondere aandacht verdienen. 
 
6.1. Inzake vormingsmanagement          
 
Ook voor het overheidspersoneel is professionaliteit een belangrijk 
speerpunt geworden. De institutionalisering van een vormingsrecht en        
–plicht voor ambtenaren is de eerste stap geweest van de overheid in het 
spoor van de lerende organisatie. Het doel is vorming op alle niveaus te 
integreren als een strategisch instrument om personeel en organisatie beter 
op elkaar af te stemmen. De link tussen vormingsinvesteringen en het 
organisatiebeleid is steeds tegelijk uitgangspunt en doel. Een primaire 
voorwaarde daartoe is evenwel dat op elk niveau van de organisatie 
duidelijke meetbare doelstellingen worden geformuleerd en er 
overeenkomst is over de taakverdeling. Zolang men niet precies weet waar 
men staat en waar men naartoe wil, biedt vorming geen enkel perspectief. 
Praktijkonderzoek (o.m. door de VVSG, VAN SCHUYLENBERGH, 1995, 
p.523. ) heeft inderdaad uitgewezen dat heel wat gemeenten nog geen eigen 
beleidsplan hebben uitgewerkt, noch concrete operationele doelen 
geformuleerd.  
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Een competentiegericht vormingsbeleid is per definitie proactief. 
Vormingsbehoeften worden geïnterpreteerd in het licht van de toekomstige 
personeelsbehoeften. In praktijk echter ligt het accent nog veeleer op 
voorzieningen die met zekerheid en op relatief korte termijn zichtbare 
resultaten opleveren. Wegens middelenschaarste wordt steeds voorrang 
gegeven aan opleidingen die inspelen op de huidige problemen en de meest 
dringende behoeften. Zolang echter geen middelen worden vrijgemaakt om 
preventief te leren en probleemsituaties te voorkomen, zullen dringende 
noden zich blijven opstapelen en middelen opslorpen. Vorming zal dan ook 
zijn eigen doel, nl. de organisatie voorbereiden op een onzekere toekomst 
blijven achternalopen. 
 
Een derde pijnpunt heeft te maken met het motivationele aspect, de 
opleidingscultuur. Door de directe koppeling tussen vorming, evaluatie en 
beloning in het raam van de functionele loopbaan, worden ambtenaren van 
rechtswege verplicht tot het systematisch volgen van aanvullende 
opleidingen om te kunnen opklimmen naar een hogere weddeschaal. 
Hoewel het inderdaad te betwijfelen valt of een geïntegreerd 
vormingsbeleid kan gedijen op zuiver vrijwillige basis, bestaat bij dit soort 
harde maatregelen het gevaar dat de hele kwestie de facto ontaardt in een 
louter financiële kosten-baten-analyse: ‘wat levert het mij op als ik vorming 
ga volgen en hoeveel uren moet ik ‘kloppen’ om in aanmerking te komen 
voor bevordering’. Het probleem dat hier sluimert, is van culturele aard: 
vormingsbereidheid. Veel zal afhangen van de wijze waarop 
leidinggevenden met vorming zullen omgaan: het bespreekbaar maken van 
vorming als noodzakelijk gegeven dat inherent is aan elke tewerkstelling in 
een vooruitstrevende organisatie, het aanbieden van kwaliteitsvolle 
opleidingen, de uitdrukkelijk intrinsieke waardering van geleverde 
vormingsinspanningen door o.m. het geven van medezeggenschap, 
taakautonomie, uitdagend werk, promotiekansen, enz. Een bijkomend 
probleem is het gebrek aan deskundigheid van chefs en 
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personeelsverantwoordelijken die in dit proces een sleutelrol vervullen: 
onvoldoende inzicht in de samenhang met andere PM-instrumenten, 
weerstand of onverschilligheid met betrekking tot de transfer van 
leerresultaten, gebrek aan management- en sociale vaardigheden, 
communicatiestoornissen, onvolledig of gebrekkig vormingsonderzoek, 
enz. 
 
Een laatste valkuil is volgens ons de te grote nadruk op het utilitair karakter 
van vorming, waardoor bestaande grenzen weinig of niet worden verlegd 
en men zich teveel blind staart op de eigen praktijk. Professionalisering 
houdt ook in dat men geregeld de confrontatie aangaat met andere 
organisaties en aanverwante beroepssectoren teneinde het eigen blikveld te 
verruimen. Vernieuwing impliceert het zoeken naar alternatieven en 
daarvoor moet men ook over het eigen muurtje kijken.  
 
6.2. Inzake mobiliteitsmanagement 
 
De moeilijkste en meest omvattende opgave is wellicht de hervorming van 
het gehele arbeidssysteem  bij de overheid dat van oudsher is geworteld in 
het Tayloristisch paradigma van de wetenschappelijke bedrijfsvoering 
(scientific management). Kenmerkend voor dit systeem is de stabiliteit 
versus de flexibiliteit van personeel, de hoge graad van arbeidsdeling en als 
gevolg daarvan de geringe indifferentie van functies, de scheiding van 
planning, uitvoering en controle en van staf- en lijntaken, de 
bewerkingsgerichte produktiestructuur, de standaardisatie van werk, 
vaardigheden en resultaten, enz. De huidige functieconcepten bieden naar 
verhouding te weinig ruimte om mensen flexibel in te zetten. 
 
De stringente aaneenschakeling en de mechanische regelgeving van 
functies (‘vacancy-chain’) ligt aan de basis van een zeer rigide gesloten 
carrièresysteem dat het loopbaanperspectief heeft versmald tot een zeer eng 
verticaal spoor. De vaste benoeming is in praktijk verworden tot een 
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vastheid van betrekking die ambtenaren weliswaar het voorrecht van een 
levenslange tewerkstelling biedt maar hen, bij gebrek aan interne 
uitwijkmogelijkheden, wel voor ettelijke jaren aan één en dezelfde stoel 
vastkluistert. De hoge graad van arbeidsdeling gaat gepaard met een zeer 
uitgebreide statutaire regelgeving die de arbeidsvoorwaarden op 
detaillistische wijze regelt, zodat weinig of geen ruimte openblijft voor een 
eigen organisatie- of afdelingsspecifieke invulling.  Het is duidelijk dat een 
dergelijk systeem schromelijk tekort schiet daar waar zich een flexibele 
verdeling van arbeid en personeel opdringt. De klassieke 
ambtenarenloopbaan is quasi volledig voorgeprogrammeerd.  HONDEGHEM 

(1992) werpt nochtans op dat het steeds mogelijk is geweest de 
administratie mobieler te maken, maar dat daartoe tot op heden de politieke 
en administratieve wil ontbrak omwille van de complexiteit van het 
gradensysteem en parallel daarmee de regel dat een ambtenaar enkel kan 
worden overgeplaatst naar een job met een gelijkwaardige graad.  Om het 
keurslijf van de klassieke ambtenarenloopbaan te doorbreken, dringt zich 
dan ook een grondige hervorming op van het administratief statuut en het 
loopbaanstelsel. 
 
Mobiliteit is een ‘tool of management’. De strategische koppeling tussen 
doelstellingen, taken en de daarvan afgeleide personeelsbehoeften is ook 
hier een conditio sine qua non. Hetzelfde probleem duikt telkens weer op: 
in de overheidssector zijn prestaties en resultaten vaak weinig of niet 
kwantificeerbaar en daardoor moeilijk te vertalen in personeelsbehoeften.  
 
Mobiliteit en veranderingsdynamiek gaan hand in hand. De publieke 
tewerkstelling kenmerkt zich echter door een systeem van ‘life-long-
employment’, hetgeen een laag verloop van personeel impliceert. Brengt 
men daarnaast ook de rigiditeit van het allocatiesysteem in rekening, dan 
volgt daaruit een zeer strak patroon dat weinig beweeglijkheid toelaat. Dit 
heeft tot gevolg dat bij grote veranderingen mobiliteit dikwijls moet 
worden geforceerd. Parallel daarmee kwamen VAN BEEK en SCHOEMAKER 
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(1991, p.104) tot de bevinding dat veranderingsprocessen vaker 
schoksgewijs verlopen en minder als een geleidelijke ontwikkeling. 
Daardoor wordt formatiebesturing moeilijk en vallen er abrupt gaten in 
kwantiteit en kwaliteit van de personeelsbezetting. 
 
Om de mobiliteit van het overheidspersoneel te vergroten moet ook worden 
nagegaan wat de impact is van andere personeelsinstrumenten. HRM 
beoogt een Hoger Rendement met Mensen door een doelgerichte 
onderlinge  afstemming van diverse instrumenten: werving en selectie, 
vorming, beoordeling, beloning, enz. Onderzoek naar de effecten van 
Human Resource Management bij de overheid heeft aangetoond dat deze 
‘tools’ onvoldoende zijn afgestemd op het vergroten van mobiliteit van 
medewerkers en dus in feite niet als sturingsinstrument kunnen worden 
beschouwd (Van Beek en Schoemaker, 1991, p.104-105). Beoordeling is 
nog te veel gericht op het verleden in plaats van op de potentiële talenten en 
mogelijkheden van medewerkers. Beloningen zijn nog steeds gebaseerd op 
hiërarchische positie, in plaats van op competentiecriteria als 
prestatievermogen, aanpassingsvermogen, vormingsbereidheid, enz. 
Daardoor wordt het moeilijk vormen van niet-verticale mobiliteit te 
stimuleren. Vorming is naar verhouding nog teveel gericht op een verbeterd 
functioneren in een welbepaalde functie maar wordt te weinig gebruikt om 
mobiliteit te stimuleren.   
 
6.3. Tot Slot 
 
Gezien de veranderingsdynamiek van moderne samenlevingen is 
aanpassingsvermogen, naast kwaliteit en effectiviteit, een primair 
competentiecriterium geworden voor het openbaar bestuur. Het succes van 
elke overheid schuilt in zowel de professionaliteit als de flexibiliteit van het 
personeel. Het doel van HRM is daarom actief te sturen op de talenten en 
mogelijkheden van mensen door permanente vorming te stimuleren en een 
flexibele tewerkstelling mogelijk te maken. Vorming vindt zijn weerga in 
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het volgen van opleiding en training, maar ook in het uitwisselen van 
kennis en ervaring met anderen, en in het verrichten van grensverleggende, 
afwisselende en leerrijke arbied. Mobiliteit is een conditio sine qua non om 
een flexibele arbeidscapaciteit te realiseren, maar ook om de ontwikkeling 
van mens en organisatie mogelijk te maken. Om vorming en mobiliteit 
positief te kunnen uitbouwen, zal de overheid bijzondere aandacht moeten 
besteden aan de strategische koppeling tussen doelstellingen, taken en 
personeelsbehoeften, een proactieve potentieelontwikkeling, een 
prestatiegericht en intrinsiek waarderend beloningsbeleid, de deskundigheid 
van personeelsmanagers op gebied van HRM en een evenwichtige 
verhouding tussen utilitaire en instrumentele vorming. Een flexibel 
arbeidssysteem gebaseerd op generieke functies en een competentiegerichte 
personeelsallocatie veronderstelt een open en dynamisch loopbaansysteem, 
en een geïntegreerd gebruik van diverse personeelsinstrumenten. De 
hamvraag blijft uiteraard hoe één en ander in praktijk moet of kan worden 
verwezenlijkt en binnen welke termijn het resultaat daarvan de eerste 
vruchten zal afwerpen. Veel zal afhangen van de budgettaire en formele 
ruimte die de administraties daartoe zullen verwerven, maar ook van de 
professionaliteit én de flexibiliteit waarmee ze die faciliteiten zullen weten 
te benutten.  
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