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1 Wat is deze ‘inspiratienota’ en waarom maken we die op?
Binnen gemeenten en OCMW’s staat het bestuur in voor het maken van de beleidskeuzes, de
beleidsbepaling. Zij beslissen wat er gerealiseerd wordt. De administratie is samen met het
managementteam verantwoordelijk voor het vertalen van deze beleidskeuzes naar de praktijk, de
uitvoering. Daarnaast adviseren zij het bestuur bij het maken van deze keuzes. Ze doen dit door hen
zoveel mogelijk gestructureerde informatie aan te leveren op basis van hun kennis over de wetgeving
en hun werkveld aangevuld met hun aanvoelen over wat leeft in de gemeente en wat zij opvangen van
burgers, verenigingen en ondernemingen.
Deze omgevingsanalyse past perfect
binnen die beleidsvoorbereidende
taak. De omgevingsanalyse is een
nota die gebaseerd is op een interne
(met intern wordt bedoeld binnen de
gemeente en het OCMW, bij het
eigen personeel) en een externe
analyse (inbreng van burgers, cijfers
en statistieken). Deze vormt sinds de
invoering van de beleids- en
beheerscyclus (BBC) in lokale
besturen een verplicht onderdeel
van de meerjarenplanning.

Met deze nota reikt de administratie het bestuur de nodige gegevens aan over wat leeft in
Steenokkerzeel bij de bevolking en wat op Steenokkerzeel afkomt de komende jaren. Wat is voor de
inwoners van Steenokkerzeel belangrijk? Wat willen zij graag gerealiseerd zien? Wat zijn bedreigingen
waar we rekening mee moeten houden? Welke kansen en opportuniteiten zullen zich aanbieden?
In een aantal gevallen neemt de nota ook suggesties mee voor oplossingen of mogelijke beleidskeuzes.
Dit zijn slechts suggesties. Het is de taak van de nieuwe bestuursploeg bij het opmaken van het
beleidsplan om de afweging te maken of deze voorstellen zowel financieel als operationeel haalbaar
zijn. Deze nota dient ter inspiratie van het beleid. Hij is opgemaakt met de input van veel burgers en
personeelsleden van de gemeente Steenokkerzeel, vanuit de wens om constructief bij te dragen tot
onze toekomst.
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2 Hoe zijn we te werk gegaan?
Deze omgevingsanalyse is opgebouwd uit twee belangrijke onderdelen telkens vanuit een andere
invalshoek. Zo kunnen we alle aspecten van onze gemeente voor u in kaart brengen.
DEEL I: EXTERNE focus
− We willen u een zo volledig mogelijk beeld geven van alle uitdagingen (‘bedreigingen’) en kansen
(‘opportuniteiten’) die op onze gemeente afkomen. Hiervoor hebben we verschillende analyses
uitgevoerd en verschillende doelgroepen betrokken:
o We hebben onze eigen diensthoofden en
deskundigen, vanuit hun expertise en ervaring, een
vragenlijst laten invullen die peilt naar de externe
factoren die een impact kunnen hebben op onze
gemeente en onze organisatie. De vragenlijst was
gebaseerd op het DESTEP-model, een veelgebruikte
methode om externe factoren in kaart te brengen.
DESTEP staat voor: Demografische factoren,
Economische factoren, Sociaal-culturele factoren,
Technologische factoren, Ecologische factoren &
Politiek-juridische factoren.
De antwoorden op deze vragenlijst geven ons een eerste beeld van de verschillende tendensen
over de diensten en clusters heen. In het onderzoek naar de impact van de externe factoren
werd ook heel wat cijfermateriaal verzameld (o.a. de gemeentemonitor) om de bevindingen te
kunnen staven. Vervolgens hebben de diensthoofden en deskundigen tijdens een denkdag alle
input besproken en samengevat om zo een duidelijk beeld te ontwikkelen over de verschillende
tendensen die de komende legislatuur een grote impact zullen hebben op de gemeente en op
de gemeentelijke en OCMW-organisatie, en waar dus zeker op moet ingespeeld worden.
Deze analyse van de impact van externe factoren die werden onderzocht door onze diensthoofden
en deskundigen … is de tendensanalyse.
DEEL II: INTERNE focus
In deel II willen we u een zo volledig mogelijk beeld schetsen van de sterktes en werkpunten van de
eigen organisatie. Om tot deze inzichten te komen, hebben we de werking van de gemeentelijke en
OCMW organisatie ‘onder de loep’ genomen op basis van een documentenanalyse en een vragenlijst
die door de medewerkers kon worden ingevuld. De resultaten hiervan vatten we samen in het
hoofdstuk Interne analyse. Dit onderdeel zal voornamelijk duidelijk maken welke prioritaire acties
gemeente en OCMW de komende jaren moeten uitvoeren om de eigen organisatie te optimaliseren.
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3 Nieuwsgierig? Hier worden onze belangrijkste bevindingen
samengevat!
Naar aanleiding van de komst van een nieuwe legislatuur biedt de omgevingsanalyse een degelijke
voorbereiding voor de opmaak van het meerjarenplan. Deze nota heeft de ambitie om het toekomstig
politiek bestuur te inspireren door hen inzichten te verlenen in de belangrijkste opportuniteiten en
bedreigingen die onze gemeente de komende jaren te wachten staan. We trachten enerzijds inzichten
te bieden in externe factoren als: “Wat zijn de verwachtingen van de burger voor de toekomst?” en
“wat zijn belangrijke tendensen waar wij de komende jaren rekening mee moeten houden?” en
anderzijds in de sterktes en aandachtspunten van onze interne organisatie.
Wist u dat…
1) De bevolking in Steenokkerzeel toeneemt,
Steenokkerzeel een gemeente is met een stijgende vergroeningsgraad …
… maar ook een stijging kent van het aantal senioren (65+ers)?
-------2) Steenokkerzeel te maken krijgt met veel verkeer…
… en de mogelijke uitbreiding van de luchthaven hier negatief kan toe bijdragen…
-------3) Steenokkerzeel inzet op een aangename omgeving…
… waaronder bv. inzet op duurzaamheid a.d.h.v. een klimaatplan en burgemeestersconvenant..
…waarbij inzet naar gelang het economisch veranderende landschap noodzakelijk is.
-------4) Steenokkerzeel een diverse samenleving heeft…
… en dat verschillende doelgroepen soms een duwtje in de rug nodig hebben op het vlak van taal en
werk…
… maar dat een groot deel van de burgers vindt dat de verschillende culturen goed samenleven
-------5) Steenokkerzeel goed scoort op vlak van vrije tijd…
… met een bruisend verenigingsleven …
… Maar dat we meer moeten inzetten op betrokkenheid van inwoners van vreemde herkomst
-------6) Inwoners steeds meer inspraak wensen
… maar dat dit geen eisen mogen worden.
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------7) De werking van ons lokaal bestuur voor heel wat uitdagingen staat, die zowel een opportuniteit
als een bedreiging kunnen zijn…?
… Zo zullen onder andere de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeente toenemen
door het nieuw decreet Lokaal Bestuur…
… moeten we meer inzetten op digitalisering!
Dit blijkt uit een eerste vergelijking met vergelijkbare gemeenten en steden alsook uit onze eigen
analyses. Maar ook uit onze interne organisatie kunnen we al heel wat leren voor de toekomst…
De volgende jaren zal de organisatie aandacht besteden aan …
… een verdere uitwerking van duidelijke en uniforme communicatie naar haar medewerkers omtrent
het meerjarenplan én de uitwerking van een uniforme rapportering naar beleidsorganen.
… de evaluatie van het huidige organogram om na te gaan of de personeelsbezetting op alle diensten
voldoende is in verhouding met de uitdagingen die wij als organisatie moeten aangaan.
… een meer gestructureerd overleg en concrete acties als het opvolgen van stress en de
psychologische belasting bij medewerkers.
… regelmatige feedback naar de medewerkers omtrent hun functioneren in de organisatie.
… de opmaak van een duidelijke afsprakennota tussen administratie en beleid omtrent de afbakening
van taken.
… een evaluatie van het technisch onderhoud van gebouwen.
…een efficiënter en effectiever werkende organisatie door het implementeren van uitgewerkte
processen, instructies en handleidingen.
… een organisatie waar de klant koning is en we daarom moeten verder inzetten op het uitwerken van
een gemeenschappelijk (=geïntegreerd) en klantvriendelijk dienstverleningsmodel.
U ziet het, er is werk aan de winkel om ons te wapenen tegen de toekomstige uitdagingen in
Steenokkerzeel én om de kansen te grijpen en te benutten waar deze zich voordoen.
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4 Externe analyse: wat komt er op ons af en waar liggen de
burgers wakker van?
In het eerste deel van deze inspiratienota, waarin we focussen op wat we leren van de externe
invloeden op onze organisatie, bekijken we de impact van diverse externe factoren op de organisatie.
In bijlage hebben we enkele opvallende cijfers samengevat waarbij we onze gemeente enerzijds
vergelijken met alle gemeenten en steden in het Vlaams gewest en anderzijds met vergelijkbare steden
in de belfiuscluster. Voor Steenokkerzeel zijn dit de ‘gemeenten in de stadsrand met hogere inkomens
en toenemend aantal jongeren’.
In dit hoofdstuk bundelen we de belangrijkste opportuniteiten en uitdagingen die zijn voortgekomen
uit de stakeholders- en de tendensanalyse. We overlopen deze vaststellingen in zeven
maatschappelijke stellingen die relevant zijn gebleken voor onze gemeente.

Wat leren onze inwoners en de tendensen ons?
Prioriteiten
Uit de burgerpeiling is gebleken dat de burgers volgende prioriteiten naar voor schuiven voor het
nieuwe bestuur. Het is duidelijk dat de burger vraagt om in te zetten op verkeer en mobiliteit.
Daarnaast leerden de online discussies ons dat het inzetten op sluipverkeer, ook de nodige aandacht
moet krijgen.

Figuur 1: prioriteiten volgens de burgerpeiling
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De bevolking van Steenokkerzeel groeit maar kent een verdunning, vergrijst én
vergroent…
Op basis van cijfers uit de gemeentemonitor
merken we op dat het bevolkingsaantal in
Steenokkerzeel, net zoals in het Vlaams gewest, in
stijgende lijn verloopt.1 De stijging is wel
beduidend sterker in onze gemeente.

Figuur 2: Bevolkingsgroei (2005 = 100)

Het aantal 65-plussers in gemeente Steenokkerzeel
zagen we de laatste jaren steeds stijgen. Hiermee
volgen we ook een Vlaamse tendens, maar in
Steenokkerzeel ligt het aantal 65-plussers ten
opzichte van de totale bevolking procentueel wel
lager dan in vergelijking met gelijkaardige
gemeenten uit de cluster en in vergelijking met het
gemiddelde van alle gemeenten uit het Vlaams
gewest.2
Figuur 3: Evolutie 65-jarigen en ouder in de gemeente

Gelukkig stijgt in Steenokkerzeel ook het aantal jonge inwoners sterk. Deze “vergroening” kan u
waarnemen in onderstaande grafiek.3

Figuur 4: Evolutie 0-19 jarigen in de gemeente

1

https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_steenokkerzeel.pdf
https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_steenokkerzeel.pdf
3
https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_steenokkerzeel.pdf
2
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Bovenstaande grafieken bekijken de historische evolutie van het aantal inwoners maar worden deze
tendensen ook in de toekomst doorgetrokken? We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken maar
op basis van de vooruitzichten die de Vlaamse overheid ons aanbiedt, zien we dat deze stijgende
tendens zich zal blijven voortzetten. Voornamelijk de bevolkingsgroepen 65+’ers en de 10 tot 19jarigen zullen ook in de toekomst een groeiende doelgroep zijn.4 Het is dus belangrijk om in de
volgende legislatuur ervoor te zorgen dat onze organisatie afgestemd is om deze groei goed op te
vangen en de dienstverlening hierop af te stemmen.

Figuur 5: Evolutie van het aantal inwoners naar leeftijd in Steenokkerzeel

Naast de tendensen van vergrijzing en vergroening, treedt er ook een verdunning bij de inwoners van
Steenokkerzeel op. In de vooruitzichten hieronder zien we dat de éénpersoons- en
tweepersoonsgezinnen in de toekomst in aantal zullen stijgen, terwijl de grotere gezinnen in aantal
zullen dalen.5 6

Figuur 6: Huishoudens naar omvang in Steenokkerzeel: geobserveerd (2017) en vooruitberekend (2027)

4

http://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-2035
http://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-2035
6
https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/naar-de-cijfers/stel-zelf-je-rapport-samen-en-vergelijk
5
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Figuur 7: Aantal huishoudens naar grootte (2017)

Figuur 8: Prognose aantal huishoudens naar grootte (2035)

Opportuniteiten
De vergrijzing van de bevolking, brengt de opportuniteit met zich mee om een sterk en actief
vrijwilligersbeleid uit te bouwen. Ouderen kunnen op deze manier blijven participeren in de
samenleving, zelf betrokken blijven en er kan met beperkte middelen veel worden bereikt. Een pool
van vrijwilligers kan dan ingezet worden op diverse vlakken zoals bv. begeleiden van jongeren, hulp in
scholen… .
De vergroening zal dan weer zorgen voor een levendige, jeugdige dynamiek in de gemeente. Dit kan
een bloeiend verenigingsleven meebrengen. Het biedt ook de kans om het aanbod van activiteiten
voor deze doelgroep uit te breiden. In onderstaande grafiek zien we dat 29% vindt dat er onvoldoende
aanbod is aan activiteiten voor tieners.7

Investeringen die worden gedaan om tegemoet te komen aan noden van de oudere bevolking, kunnen
ook positief zijn voor de jonge bevolking en vice versa. Bijvoorbeeld lagere voetpaden zorgen voor een
betere toegankelijkheid voor beide groepen (vb. kinderwagens en rolstoelen). In de burgerpeiling zien
we dat 42% van de respondenten van mening is dat men zich niet op een vlotte manier kan verplaatsen
met rolstoel, rollator of kinderwagen.8 In de toekomst kan er voor de verschillende investeringen
eventueel werk gemaakt worden van een doelgroepentoets per project. Zo kan er meer aandacht gaan
naar de afstemming van projecten op de noden van de doelgroepen.

Figuur 9: Bron: burgerpeiling

7
8

Rapport burgerpeiling
Rapport burgerpeiling
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Om tegemoet te komen aan de stijgende vergrijzing en de hogere zorgnood die daarmee gepaard gaat,
kunnen we ons seniorenbeleid verder gaan uitbreiden en ons aanbod doelgroepgericht
communiceren. We kunnen o.a. meer inzetten op het aanbieden van assistentiewoningen maar ook
blijvend inzetten om de senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
De vergrijzing, verjonging en verdunning van de bevolking in Steenokkerzeel, zorgt voor nood aan een
aangepast woonaanbod. Het is opportuun om te zoeken naar alternatieve woonvormen, zoals bv. cohousing en kangoeroewoningen, die betaalbaar en kleiner zijn. Beter omgaan met onze leegstand kan
één van de acties zijn. Onze gemeente staat voor de uitdaging om een betaalbaar/voldoende
toereikend woonaanbod te realiseren, waarbij we ons beleid aanpassen aan de hedendaagse
demografisch omstandigheden. In de resultaten van de burgerpeiling merken we dat er verbetering
mogelijk is op vlak van betaalbare en kwalitatieve woningen.9

Figuur 10: Bron: burgerpeiling

Bedreigingen/uitdagingen
Een stijgende totale bevolking zorgt ook voor heel wat bedreigingen voor onze gemeente. Een steeds
groeiende bevolking oefent bijvoorbeeld meer en meer druk uit op onze beschikbare open ruimte. In
de grafiek hieronder merken we dat de bebouwde oppervlakte elk jaar stijgt.10 Dit is zeker een
aandachtspunt indien het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bijgestuurd wordt. Tevens moeten we
opportuniteiten creëren binnen de woonzones zodat de vraag naar bebouwing in de groene zones kan
worden tegengegaan.

Figuur 11: Evolutie bebouwde oppervlakte

Andere mogelijke bedreigingen van een stijgend aantal inwoners zijn bv.:
- het mobiliteitsknooppunt dat ingewikkelder wordt met grote verkeersstromen die nog
moeilijker weggeraken;
- druk op de dienstverlening van de openbare diensten waarbij de verhoging het meest voelbaar
zal zijn bij de publieksdiensten zoals stedenbouw, burgerzaken, maar ook voor de sociale
dienst en vrije tijd;
- een tekort aan betaalbare woningen.

9

Rapport burgerpeiling
https://provincies.incijfers.be

10
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Uit de denkdag kwamen een heel aantal bedreigingen naar boven die op de toenemende vergrijzing
impact hadden zoals bv. vereenzaming. Om dit tegen te gaan, kan het positief zijn om de ouderen
proberen te betrekken bij het vrijwilligersbeleid (zoals hierboven werd aangehaald bij de
opportuniteiten), maar kan er bv. ook worden gedacht aan de uitbreiding van voorzieningen en
activiteiten voor deze doelgroep en een blijvende inzet op huisbezoeken.
Bovendien zal de vergrijzing een toenemende kost voor zorg met zich meebrengen. Daarnaast zullen
bv. ook de éénoudergezinnen nood hebben aan financiële ondersteuning. Subsidie voor kinderopvang
voor werkende alleenstaande moeders werd hier als mogelijk actiepunt aangehaald op de denkdag.
De dienstverlening wordt steeds meer gedigitaliseerd. Hierbij is het belangrijk om bij de
dienstverlening rekening te houden met de oudere leeftijdscategorie. Enerzijds kunnen we de digitale
kloof zo klein mogelijk proberen houden, door te monitoren wat ze zelf kunnen en wat niet en de
nodige begeleiding aanbieden. Anderzijds moeten we ook voor een aantal producten niet-digitale
opties ter beschikking houden.
De vergroening zorgt ervoor dat er meer capaciteit zal nodig zijn in de scholen, maar ook op vlak van
de vrijetijdsinfrastructuur. De inzet hierop kan mee bijdragen bij het vermijden van hangjongeren en
vandalisme.
Volgens de burgerpeiling vindt 48% van de respondenten dat er nu al onvoldoende aanbod is van
crèches en onthaalouders.11 Door de verjonging zal de druk nog verhogen en zal hier extra op moeten
worden ingezet.

Inwoners ondervinden hinder van sluipverkeer in Steenokkerzeel
Een aanzienlijk aantal respondenten in de burgerpeiling geeft aan hinder te ondervinden van
sluipverkeer en zwaar verkeer. 12 De luchthaven wordt als een andere bron van hinder gezien door
velen.13 73% van de respondenten van de burgerpeiling geeft ook aan dat de uitbreiding van de
luchthaven geen goede zaak zou zijn voor de gemeente.14

Figuur 12: Bron: burgerpeiling

11

Rapport burgerpeiling
Rapport burgerpeiling
13
Rapport burgerpeiling
14
Rapport burgerpeiling
12
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De inwoners van Steenokkerzeel zijn zelf sterk autogericht. Voor verplaatsingen tussen woonplaats en
werk, school of opleiding duidt 68% de auto aan als dominant voertuig. Dit ligt hoger dan in het Vlaams
Gewest. Ook het gebruik van het openbaar vervoer ligt hoger in vergelijking met het Vlaams Gewest
(21% t.o.v. 16%). Het gebruik van andere vervoersmiddelen is eerder beperkt.15

Figuur 13: Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk

Bovenstaande cijfers moeten we wel gedeeltelijk nuanceren. We stellen immers vast dat 52% van de
inwoners van Steenokkerzeel meer dan een halfuur onderweg is tussen woonplaats en werk of
school/opleiding.16 Dit wil zeggen dat een groot deel van de inwoners die gebruik maken van het
openbaar vervoer of een particulier gemotoriseerd voertuig, al redelijk lang onderweg zijn en minder
waarschijnlijk zullen overschakelen op tragere vervoersmiddelen zoals bv. de fiets.

Figuur 14: Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding, volgens aandeel van de inwoners
(%)

In onderstaande afbeelding zien we dat de inwoners van Steenokkerzeel in het algemeen tevreden zijn
over de verkeersveiligheid binnen de gemeente. Toch geeft 27% in de burgerpeiling aan zich niet veilig
te voelen als fietser in de gemeente17 en zien we in de grafiek hieronder dat 39% van de inwoners het
niet veilig vindt voor kinderen om zich te verplaatsen in de gemeente.18

Figuur 15: Bron: burgerpeiling

15

Gemeentemonitor.vlaanderen.be
Gemeentemonitor.vlaanderen.be
17
Rapport burgerpeiling
18
Statistieken.vlaanderen.be
16
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Figuur 16: Veilig verplaatsen voor kinderen (in %) (2017)

Opportuniteiten
Om de verkeersproblemen te verminderen, kan bv. worden ingezet op het verbeteren van de
fietsinfrastructuur, waarbij extra aandacht gaat naar veiligheid van kinderen, zodat het veiliger wordt
om zich met de fiets te verplaatsen. Daarnaast kan de gemeente zelf meer een voorbeeldfunctie
aannemen maar kunnen we ook positieve incentives aanbieden aan de bevolking om meer gebruik te
maken van alternatieve mobiliteitsvormen.

Figuur 17: Tevredenheid over de staat van de straten, voet- en fietspaden in de gemeente (in %) (2017)19

Bedreigingen/uitdagingen
Op vlak van mobiliteit zijn er een aantal aandachtspunten bv. sterk autogericht verkeer. Figuur 18
toont aan dat voor het woon-werk verkeer 71% van onze inwoners een eigen gemotoriseerd voertuig
(motorfiets, auto, …) gebruikt.20 Hier kan men op inspelen door bv. het gebruik van niet
gemotoriseerde voertuigen te stimuleren, de verdere uitbouw van het trage wegennetwerk en
verbetering van de fietsinfrastructuur. Dit brengt natuurlijk wel een kostprijs met zich mee, zodat er
best gewerkt wordt met het stellen van prioriteiten en een maximale inzet van subsidies. 21% maakt
vooral gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werk verplaatsingen. 21 Hier moeten we
waakzaam zijn voor de afbouw van het openbaar vervoer door De Lijn en hier tijdig op inzetten met
de opmaak van een goed gemotiveerd dossier voor het behoud van het openbaar vervoer in onze
regio.

19

https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/naar-de-cijfers/stel-zelf-je-rapport-samen-en-vergelijk
Statistieken.vlaanderen.be
21
Statistieken.vlaanderen.be
20
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Figuur 18: Dominant vervoermiddel voor verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk (in %) (2017)

Tijdens de denkdag kwam het gebrek aan parkeergelegenheid, en de daarmee gepaard gaande nood
aan een beter parkeerbeleid, aan bod. In de gemeentemonitor geeft 18% aan dat er onvoldoende
parkeerplaatsen zijn voor de inwoners van de gemeente.22 In de burgerpeiling worden
parkeerproblemen hier en daar ook aangehaald. Zo geven respondenten bijvoorbeeld mee dat er
minder op straat moet geparkeerd worden voor een gemakkelijkere doorgang en dat de verdwijning
van een parking om serviceflats te bouwen zal zorgen voor extra hinder.23
Sluipverkeer wordt door de inwoners van Steenokkerzeel zeer vaak aangehaald in de burgerpeiling.
Voorbeelden van oplossingen die zij aanreiken zijn het invoeren van trajectcontroles en sluipverkeer
tijdens de spitsuren verbannen naar de ringweg.24 Het probleem komt ook duidelijk aan bod in de
online discussies. De gemeente houdt hier wel rekening mee en staat niet stil. Zo zal er een
proefproject starten waarbij er ANPR-camera’s in werking treden in de Lesagestraat.25
Een bijkomende bedreiging is de mogelijke uitbreiding van de luchthaven. Dit kan nl. zorgen voor meer
verkeer door Steenokkerzeel. Een voorbeeld van oplossing die uit de denkdag naar boven kwam is om
het openbaar vervoer beter af te stemmen op een ploegenstelsel zodat er minder op de auto moet
worden gerekend. In de burgerpeiling werd aangehaald dat minimaal goede afspraken met de
luchthaven noodzakelijk zijn.26

22

https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_steenokkerzeel.pdf
Open antwoorden burgerpeiling
24
Open antwoorden burgerpeiling
25
https://www.steenokkerzeel.be/verkeersvertragende-maatregelen-om-veiligheid-teverhogen?fbclid=IwAR1bLSYQrjPUUgLgxtvpCeeH9TBY7h5h1ErmIfKLXHDa_TFKqVR1BZW_mZk
26
Open antwoorden burgerpeiling
23
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Steenokkerzeel moet blijven inzetten op economie en duurzaam leven
Binnen onze gemeente merken we dat de netto-groeiratio van ondernemingen veel lager ligt dan
binnen het Vlaams Gewest en binnen vergelijkbare gemeenten. De netto-groeiratio relateert het
verschil tussen oprichtingen en stopzettingen in een bepaald jaar tegenover het aantal ondernemingen
in dat jaar. Voor 2016 had Steenokkerzeel een netto-groeiratio van 2,02% tegenover 4,65% in
vergelijkbare gemeenten en 4,15% in het Vlaams Gewest.27 In de grafieken hieronder zien we een
dalend verloop van het aantal handelspanden en winkels in onze gemeente.28 37% respondenten van
de burgerpeiling geeft aan dat er onvoldoende winkels aanwezig zijn in de buurt.29 De deelnemers van
de denkdag zagen vooral een probleem bij de uitdovende kleinhandelszaken. Oorzaken hiervan legden
ze bij de mobiliteitsproblemen en het gebrek aan bereikbaarheid. Vandaag de dag hebben we in
Steenokkerzeel een bloeiende zondagsmarkt. Dit willen we graag zo behouden. Daartegenover staat
dat er actie moet ondernomen worden om het verdwijnen van kleinhandelszaken tegen te gaan.

Figuur 19: Evolutie handelspanden

Figuur 20: Evolutie winkels

Figuur 21: Bron: burgerpeiling

Op ecologisch vlak engageerde Steenokkerzeel zich op 25 juni
2015 om, samen met 56 andere Vlaams-Brabantse gemeenten,
inspanningen te leveren om hun CO2- uitstoot tegen 2020 te
verminderen met minstens 20%. De provincie verleende steun bij
het opstellen van ons klimaatactieplan. De Vlaamse Overheid liet
een nulmeting en maatregelentool opmaken.30 Op de grafiek
hiernaast stellen we vast dat Steenokkerzeel het beter doet ten
opzichte van het Vlaams gemiddelde.31 Maar dit engagement blijft
acties vereisen waarbij zowel op energiebesparing en -efficiëntie
als hernieuwbare energie wordt ingezet.
Figuur 22: Aantal ton CO2-emissies
van huishoudens en de industrie
(t.o.v. totale CO2-emissies)
27

https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_steenokkerzeel.pdf
https://provincies.incijfers.be
29
Rapport burgerpeiling
30
Gemeentelijk klimaatactieplan Steenokkerzeel
31
https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/naar-de-cijfers/stel-zelf-je-rapport-samen-en-vergelijk
28
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Opportuniteiten
Een uitbreiding van de luchthaven kan negatieve gevolgen hebben voor onze gemeente, maar biedt
ook opportuniteiten. Dit zou o.a. kunnen zorgen voor een uitbreiding van de KMO-zones en meer
bedrijvigheid en tewerkstelling bieden. Daarnaast kunnen we ook extra inzetten op sociale
tewerkstelling.

Bedreigingen/uitdagingen
Voor het stimuleren van handelszaken, zien we een grote taak weggelegd voor de lokale raad van de
economie. Naast de dalende trend van kleinhandelszaken, kan de lage netto-groeiratio van de
ondernemingen binnen Steenokkerzeel, in de toekomst nog dalen bv. omwille van de E-commerce.
Daarnaast is de mobiliteitsproblematiek zeker een mogelijke oorzaak.
De uitdovende kleinhandelszaken kunnen als gevolg
hebben dat er veel leegstand ontstaat. In 2018 zagen
we hiervan al een sterke stijging.32 Uit de tabel
hieronder kunnen we afleiden dat het voor 44,4%
over
een
structurele
leegstand
gaat.33
Figuur 23: Evolutie leegstaande handelspanden

Figuur 24: Leegstandsduur bij leegstaande handelspanden

Het verdwijnen van kleinhandelszaken kan daarenboven een negatief effect hebben op het
gemeenschapsleven. Sensibiliseringsacties zijn mogelijke acties die uit de denkdag naar voor kwamen.
Door de schaalvergroting komt er een grote druk op de landbouw, waardoor de kleine landbouwer er
van tussen uit valt. Om de druk te verminderen zou men moeten komen tot een ruilverkaveling maar
ook kleinere initiatieven zoals het stimuleren van samenwerking tussen lokale handelaars en
landbouwbedrijven en het ondersteunen van bestaande landbouwbedrijven door streekproducten te
promoten, kunnen de landbouw een steuntje in de rug geven.

Er leeft een grote diversiteit in Steenokkerzeel
Zoals onderstaande tabel weergeeft, is in Steenokkerzeel 19,7% van de bevolking van buitenlandse
herkomst. Dit is ongeveer gelijk aan het Vlaams Gewest.34

32

https://provincies.incijfers.be
https://provincies.incijfers.be
34
Gemeentemonitor
33
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Figuur 25: Evolutie van aantal inwoners van buitenlandse herkomst ten opzichte van het totaal aantal inwoners

De integratie is ook afhankelijk van de manier waarop de verschillende culturen samenleven. Het
aandeel van de inwoners dat vindt dat de verschillende culturen goed met elkaar kunnen samenleven
binnen de gemeente, is hoger dan de gemiddelde score in het Vlaams Gewest. Slecht 13% van de
inwoners is het oneens met de stelling.35

Figuur 26: De verschillende culturen leven goed samen in mijn gemeente (% van de burgers die het eens is met, oneens is
met of neutraal staat ten opzichte van de stelling)

Opportuniteiten
De verschillende culturen zorgen ervoor dat Steenokkerzeel multicultureel is. Het biedt ook de
opportuniteit om meer diversiteit te creëren onder het personeel van gemeente en OCMW.
Personen van vreemde herkomst dringen de vergrijzing terug. Het gaat nl. vaak om jonge gezinnen
met kinderen. De meerderheid van personen van een andere herkomst is jonger dan 40 jaar.36

Bedreigingen/uitdagingen
De grote diversiteit zorgt vaak voor een taalprobleem. Het is daardoor bv. moeilijker om hen mee te
krijgen in het verenigingsleven, ze geraken moeilijker aan een job en zijn minder betrokken. We dienen
ons integratiebeleid verder uit te werken om aan deze moeilijkheden tegemoet te komen.
Andere culturen hebben vaak ook andere leefgewoonten. Op de denkdag werd aangehaald dat bv.
onze gewoonten op vlak van afvalophaling bij bepaalde groepen niet bekend is. Doelgroepgerichte
communicatie kan de nodige informatie aanreiken om deze groepen bewust te maken van onze
leefgewoonten.

35
36

Gemeentemonitor
Presentatie van de provinciale dienst integratie en inburgering – Steenokkerzeel in cijfers
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Mogelijke acties die op de denkdag werden aangehaald zijn het aanbieden van taalcursussen,
aangepaste en doelgroepgerichte communicatie, betrokkenheid creëren vanaf een jonge leeftijd via
scholen, gemeenschapsvorming, huisbezoeken, ontmoetingsruimten en sensibiliseringscampagnes.

De vrije tijd in Steenokkerzeel doet het goed
De meerderheid van de inwoners van Steenokkerzeel zijn tevreden over de sport-, recreatie- en
culturele voorzieningen.37 Ook de bibliotheek doet het goed. In onderstaande grafieken zien we dat
het aantal leners t.o.v. de totale bevolking hoger ligt in vergelijking met de Belfius cluster en het Vlaams
Gewest38 en dat het aantal leners jonger dan 15 jaar t.o.v. totaal aantal jongeren onder 15 jaar in 2015
gestegen is t.o.v. 2014. 39

Figuur 27: Aantal leners t.o.v. de totale bevolking

Figuur 28: Aantal leners jonger dan 15 jaar t.o.v. totaal aantal jongeren onder de 15 jaar

37

https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_steenokkerzeel.pdf
http://www.kennisportaalccenbib.be/
39
http://www.kennisportaalccenbib.be/
38
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Figuur 29: Gemiddeld aantal uitleningen en verleningen en de gemeente(n) met 20% meer of minder inwonertal bib voor
201640

Opportuniteiten
De vergroening en vergrijzing in Steenokkerzeel bieden mogelijkheden om meer activiteiten op maat
van de doelgroepen te organiseren. Een voorbeeld hiervan is de bibliotheek waar zich opportuniteiten
bieden om activiteiten te organiseren en op die manier, met een aangepast aanbod, ook anderstaligen
op te vangen om hen beter Nederlands te leren en zo meewerken aan de integratie van anderstaligen.

Bedreigingen/uitdagingen
Sinds 2016 zijn gemeenten niet langer verplicht om een bibliotheek in te richten. Toch willen we
blijven inzetten op het cultuuraanbod en het aanbod in de bibliotheek. De bibliotheek kan bovendien
dienst doen als ontmoetingsplek wat het gemeenschapsleven ten goede komt.

Inwoners willen steeds meer inspraak
71% van de respondenten uit de burgerpeiling geeft aan graag inspraak te hebben over bepaalde
toekomstplannen in Steenokkerzeel. 41

Figuur 30: Bron burgerpeiling

40
41

http://www.kennisportaalccenbib.be/
Rapport burgerpeiling
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Opportuniteiten
Door burgers inspraak te geven en te betrekken bij bepaalde projecten, verkleinen we de kans op een
tunnelvisie van het gemeentebestuur.
Om iedereen de kans te bieden op inspraak, moet dit toch via verschillende kanalen worden
aangeboden. Verder werd op de denkdag aangebracht dat we dit best beknopt houden zodat mensen
snel en duidelijk hun mening kunnen geven.

Bedreigingen/uitdagingen
Burgers meer inspraak geven, brengt met zich mee dat de participanten zich zien als beslissers wat
natuurlijk niet de bedoeling is . De communicatie over hoe participatie past in het beslissingsproces
in een gemeente is dan ook van groot belang.

Ons lokaal bestuur Steenokkerzeel staat voor heel wat nieuwigheden…
Net zoals in andere gemeenten worden er ook in Steenokkerzeel steeds meer federale en gewest- of
gemeenschapsbevoegdheden overgedragen. Dit brengt voor verschillende medewerkers een hele
uitdaging met zich mee om met dezelfde tijdsbesteding, meerdere opdrachten te verwerken. De
stijgende werkdruk die hiermee gepaard gaat, vereist een goede aanpak om personeelsproblemen te
voorkomen.
Niet enkel zijn de bevoegdheden de laatste jaren gestegen, ook op vlak van wetgeving en regelgeving
stond/staat ons lokaal bestuur voor enkele uitdagingen. We geven u een kort, niet-exhaustief,
overzicht van de nieuwe regelgeving die er de komende jaren aankomt of die recent ingevoerd werd
en die een impact kan hebben op de diensten:
− Onderwijs
o Toepassing van het M-decreet
− Welzijn
o Decreet lokaal sociaal beleid zal nieuwe tendensen inluiden
− Burgerzaken
o Digitalisering van o.a. de aktes burgerlijke stand
− Ruimtelijke diensten
o Invoering van omgevingsvergunning en de digitale bouwaanvraag
o De aangekondigde betonstop in 2040 zal een nieuw soort van ruimtelijke planning vergen
Naast bovenstaand overzicht mogen we zeker en vast de invoering van het nieuwe decreet lokaal
bestuur niet onderschatten. Dit zal op de diverse diensten van de beide organisaties, onze gemeente
én ons OCMW, een enorme impact hebben.

Opportuniteiten
De toename van het aantal bevoegdheden zorgt voor meer autonomie en zou een aanzet kunnen zijn
om in te zetten op meerdere samenwerkingsverbanden met andere lokale besturen om zo tot een
schaalvergroting te komen en op die manier meer te kunnen inzetten op deskundigheden en
specialisaties en zo efficiënter te kunnen werken. Het belang om burgers in de toekomst voldoende
persoonlijk te blijven aanspreken en begeleiden, moet hierbij wel in het oog gehouden worden.
Daarnaast zal de afbouw van de provinciebesturen aanleiding geven tot een beperkter toezicht door
hogere overheden wat de autonomie van ons lokaal bestuur zal vergroten.
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Ook de invoering van het nieuw decreet lokaal bestuur is een erg mooie kans om in te zetten op
schaalvergroting en efficiëntiewinsten, voornamelijk voor de ondersteunende taken en een aantal
gezamenlijke processen. Maar dé allergrootste kans die hierin schuilt, is dat we écht kunnen inzetten
op een geïntegreerd lokaal sociaal beleid! De inkanteling mag er niet enkel in theorie zijn, maar ook in
de praktijk. Binnen diverse projecten kunnen de vrije tijdsdiensten en de sociale dienst elkaar nog
verder versterken.
Een derde opportuniteit om meer in te zetten op efficiëntiewinsten is de toenemende digitalisering.
Het kan helpen om de aanvraag of aflevering van diverse producten aan onze burgers vereenvoudigen,
een beter archiveringssysteem uit te bouwen, het vereenvoudigt ons integratieproces door het
afstemmen van de mappenstructuur… . Onze gemeente heeft zich geëngageerd in de Smart Region
Halle-Vilvoorde (Toekomstforum i.s.m. Imec), waarin we de krachten bundelen om te bekijken hoe 'big
data' een rol kan spelen in de aanpak van maatschappelijke duurzaamheidsthema's zoals mobiliteit,
ecologie, sociale innovatie etc.

Bedreigingen
De continue afstemming van de personeelsbezetting op de personeelsbehoeften is een enorme
uitdaging! Er komen heel wat nieuwe zaken op ons af (nieuwe wet- en regelgeving waarin onze
medewerkers zich moeten inwerken en die vaak een toenemende complexiteit betekent, nieuw
decreet dat onder andere een integratie van onze beide organisaties met zich meebrengt, extra
bevoegdheden voor ons lokaal bestuur, meer digitalisering…), het is belangrijk dat we de
personeelsbehoeften, tezamen met de benodigde competenties, afstemmen op de taken en
opdrachten die we moeten realiseren.
Voldoende aandacht moet er niet enkel zijn voor onze bezetting, maar ook voor onze dienstverlening:
het integraal lokaal sociaal beleid is een enorme kans, maar we moeten hier zelf aan bouwen! We
mogen onze aandacht voor welzijn niet laten verzwakken.
We moeten uiteraard ook voldoende aandacht hebben voor sociale uitsluiting door digitalisering.
Bepaalde groepen zoals de oudere bevolking hebben het vaak moeilijker om met digitale middelen te
werken, waardoor de gemeente best voorziet in alternatieven en haar klanten ook in de toekomst
voldoende mogelijkheden moet bieden om fysiek langs te komen. Digitalisering beperkt bovendien
nog meer het sociaal contact wat voornamelijk bij senioren meer aanleiding kan geven tot
vereenzaming.
Als we meer willen inzetten op de digitalisering, moeten we ook rekening houden met de impact van
deze investering: niet alleen is deze implementatie voor medewerkers heel tijdsintensief (nood aan
het volgen van opleidingen, zich inwerken in deze nieuwe manier van werken rekening houdend met
zaken als informatieveiligheid…), het vereist ook een investeringskost. We moeten durven investeren,
maar wel op basis van goede analyses die de beslissing voorafgaan. Daarnaast moet er worden
vermeden dat er te veel op de programma’s wordt vertrouwd en moeten we voldoende inzetten op
de uitwerking van een goed risicobeheersingssysteem dat voldoende rekening houdt met de
informatieveiligheid.
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5 Interne analyse: waar heeft onze organisatie écht nood
aan?
In het tweede deel van deze inspiratienota focussen we op de interne organisatie van onze besturen.
Hier wensen we een inzicht te verwerven in de sterktes en aandachtspunten van onze organisaties en
denken we na over de prioritaire acties die noodzakelijk zijn voor de optimalisatie van de gemeentelijke
en OCMW organisatie.
We geven de resultaten van de interne analyse weer op basis van 8 bouwstenen. We gaan ervan uit
dat deze 8 bouwstenen een totaalbeeld geven van onze organisatie.
We geven een beeld waar het OCMW, AGB en de gemeente Steenokkerzeel de laatste jaren aan
gewerkt hebben, waar we op vandaag staan en waar we nog willen verbeteren in de komende jaren.

Wat leren we over onze interne organisatie?
Strategie
Op vlak van strategie kunnen we stellen dat de betrokkenheid bij de opmaak van de missie en visie en
het beleidsplan verhoogd kan worden. Op vandaag voelen onvoldoende medewerkers binnen de
organisatie zich betrokken bij de opmaak hiervan. Ook slechts ongeveer de helft van de medewerkers
geeft aan voldoende op de hoogte te zijn van de uitvoering van het beleidsplan. Bij de administratieve
personeelsleden stelt dit aandachtspunt zich minder, het is vooral bij de technische personeelsleden
dat de betrokkenheid minder is. Om hierop in te spelen is het noodzakelijk dat het bestuur in de
toekomst duidelijk, uniform en volgens vaste frequentie communiceert over de planning, de uitvoering
en de resultaten van het meerjarenplan. Voornamelijk de cluster gemeentelijk onderwijs en sociale
zaken beoordelen deze stellingen zeer negatief.
De cluster gemeentelijk onderwijs scoort over het algemeen iets minder positief op deze bouwsteen
dan de andere clusters. Er heerst een verdeelde mening omtrent de duidelijkheid rond welke
doelstellingen ze werken en over het al dan niet bijhouden van rapporten/verslagen. Dit is een
negatievere beoordeling in vergelijking met het gemiddelde. Het uitwerken van een standaardsjabloon
om te rapporteren naar organen als het MAT en het College is hierbij een eerste belangrijke stap.
Over de wijze van rapporteren zijn afspraken opgenomen in de afsprakennota. Dit gebeurt nog te
weinig en is eerder ad hoc. In de nieuwe BBC-cyclus zal een meer gestandaardiseerde rapportering
uitgewerkt worden.

Structuur
Eén van de grootste knelpunten in de organisatie is de personeelsbezetting. Slechts 51% van de
medewerkers is tevreden over de personeelsbezetting op zijn dienst (56% bij de gemeente en 34% bij
het OCMW). De cluster sociale zaken en grondgebiedzaken scoren hier het minst goed. Bij de opmaak
van het nieuw organogram in het kader van het integratieproces werd de personeelsbezetting reeds
geëvalueerd en werd een aanpassing van de sociale dienst voorzien. Dit is nog niet het geval voor
grondgebiedzaken maar moet zeker meegenomen worden in een volgende aanpassing gezien ook de
resultaten van het extern gedeelte van deze omgevingsanalyse. Het nieuwe organogram dient in een
volgende fase ingevuld te worden.
Een andere vaststelling bij deze bouwsteen is dat de medewerkers het gevoel hebben dat
mandatarissen de diensten en hun taken niet echt kennen waardoor de samenwerking met
mandatarissen niet steeds op een positieve wijze verloopt. Op basis van de resultaten stellen wij
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daarom voor om een aantal acties voor (nieuwe) mandatarissen te organiseren zoals een rondleiding,
toelichting afspraken, deontologische code, afspraak met diensten volgens bevoegdheid
zodat ze kennis maken met de verschillende diensten en takenpakketten.
Opvallend bij de clusters is dat binnen het gemeentelijk onderwijs onvoldoende kennis is m.b.t. de
beleidsorganen. Deze kennis verhogen bij de medewerkers van de cluster wordt daarom opgenomen
als een actiepunt. Verder zien we dat de taakverdeling van de poetsdienst in de scholen een probleem
vormt (zie ook Provikmo). Dit zou kunnen opgelost worden door een centrale aansturing. Hiervoor
worden reeds acties gepland.
Tot slot vindt 36% van de medewerkers binnen de cluster burgerzaken en vrije tijd dat zijn/haar taken
niet kunnen worden overgenomen door een collega wanneer hij/zij er niet is. Dit moet verder
bestudeerd worden waarbij ook de mogelijkheden voor back-up moeten onderzocht worden. Het
probleem stelt zich ook in mindere mate in andere diensten. Eén van de mogelijke oplossingen is een
ondersteuning via duidelijke productfiches en uitgetekende processen.
De personeelsbehoeften zijn afgestemd op de huidige noden. Bij een toeneming van opdrachten zal,
zoals vermeld bij de externe analyse, de personeelsbezetting moeten herbekeken worden.

Cultuur
Ook al zijn er reeds heel wat gestructureerde overlegmomenten, zijn er communicatiekanalen
(afsprakennota) voorzien en wordt de mogelijkheid tot inspraak via allerlei werkgroepen, bevragingen,
etc. gegeven, toch geven de medewerkers aan dat ze onvoldoende op de hoogte gebracht worden van
beslissingen die voor hen van belang zijn.
Mogelijk zal de invoering van het intranet een meerwaarde zijn om de interne communicatie te
verbeteren en is het opportuun om de bestaande overlegmomenten en de gebruikte kanalen
diepgaander te onderzoeken.
Verder is het opvolgen van personeelswelzijn een belangrijk aandachtspunt. Het verder uitwerken en
implementeren van de acties die voortkomen uit enquêtes met betrekking tot stress, werksfeer en
psychologische belasting bij medewerkers, is hierbij van groot belang. De actiepunten die reeds
werden opgenomen in het verbeteractieplan rond dit thema moeten worden uitgewerkt.
Voornamelijk binnen de cluster grondgebiedzaken lijkt de psychische belasting iets hoger te liggen dan
gemiddeld.
Binnen de cluster gemeentelijk onderwijs werd deze bouwsteen globaal gezien negatiever beoordeeld
dan het gemiddelde. Binnen de cluster sociale zaken werden de stellingen dan weer over het algemeen
positiever beoordeeld.

Mensen
De bouwsteen mensen krijgt over het algemeen een positieve beoordeling (positiever bij het OCMW
dan bij de gemeente). Evaluatie van medewerkers is nog steeds een pijnpunt maar hier wordt reeds
aan gewerkt. Het aanpakken van het functioneringsbeleid en het uitbouwen van een onthaalbeleid
zijn twee acties die ook kunnen zorgen voor een dynamischer personeelsbeleid.
Verder is een blijvende aandacht voor het goed bewaren van de personeelsdossiers vereist (in de
gemeente moet hier extra aandacht aan besteed worden zodat medewerkers overtuigd zijn van de
vertrouwelijke behandeling) en moeten we de actiepunten, opgenomen in het HRM-verbeterplan, nog
verder uitwerken.
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Het nieuwe ICT systeem en de verdere uitbouw van de personeelsdienst bieden mogelijkheden om
hieraan te werken. Het werken aan een beter personeelsbeleid zal de personeelsbehoeften op de
personeelsdienst zowel tijdelijk als permanent verhogen gezien dit taken zijn die tot op heden in
beperktere mate opgenomen werden.

Leiderschap
Omtrent de bouwsteen leiderschap zijn de resultaten voornamelijk positief (zeker binnen het OCMW).
In het algemeen zijn de medewerkers redelijk tevreden over de ondersteuning en voorbeeldgedrag
van hun leidinggevende. Toch zijn er verschillende diensten waar verbetering mogelijk is. Meer
inzetten op ontwikkeling van de leiderschapscompetenties van leidinggevende kan hieraan bijdragen.
Naar aanleiding van de integratie van gemeente en OCMW zal de opfrissing van de bestaande
afsprakennota, de afspraken tussen administratie en beleid, omtrent de afbakening van taken,
hernomen worden.

Middelen
Deze bouwsteen krijgt voornamelijk een positieve beoordeling. Toch kunnen we nog verbeteren op
vlak van kwaliteit en uitstraling van de gebouwen. Om hierop in te spelen is het opportuun dat het
bestuur het technisch onderhoud van de gebouwen evalueert.
Tot slot merken we een minder positieve score binnen de cluster gemeentelijk onderwijs op vlak van
de informaticatoepassingen nochtans werden de informaticatoepassingen vorig jaar vernieuwd.
Daarenboven heeft VERA een analyse gemaakt en bieden zij extra ondersteuning. Het is dan ook
noodzakelijk om deze score te relativeren maar ook in samenspraak met de gebruikers te evalueren.

Systemen
Op vlak van systemen doen beide organisaties reeds inspanningen om processen, instructies en
handleidingen uit te schrijven. Dit gebeurt aan de hand van een jaarlijkse zelfevaluatie op basis van de
leidraad van VVSG. In het kader van de integratie werd dit echter één jaar opgeschort, maar ook bij
het integratietraject wordt er met een projectmatige aanpak gewerkt.

Klanten
De laatste bouwsteen die binnen de interne analyse aan bod is gekomen, is de bouwsteen klanten.
Deze bouwsteen kreeg van alle diensten een heel positieve beoordeling. Om deze toch te verbeteren
kan onze organisatie verder inzetten op het doorvoeren van de actiepunten opgenomen in de
zelfanalyse van de organisatiebeheersing.
Ook het afstemmen van een gemeenschappelijk en klantvriendelijk dienstverleningsmodel werd reeds
uitgewerkt in het kader van de geïntegreerde werking maar moet nu ook effectief uitgerold worden.
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6 Bijlage

(1) Grijze druk: de verhouding van het aantal 64-plussers ten opzichte van het aantal inwoners
tussen 20-64 jaar in de gemeente
(2) Groene druk: de verhouding van het aantal inwoners jonger dan 20 jaar ten opzichte van het
aantal inwoners tussen 20-64 jaar
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(3) Kansarmoede-index = % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2)
(4) IGO = inkomensgarantie voor ouderen
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