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WAARDENGEDREVEN PEOPLE MANAGEMENT 

Tijdens de derde fase werd aantrekkelijk werkgeverschap de motor voor de strategische invalshoek. De FOD wilde alles in het werk stellen om een omgeving te creëren die 
verrijkend werkt, haar medewerkers groeimogelijkheden biedt en ook aantrekkingskracht uitoefent op nieuwe medewerkers. Het directiecomité wou de FOD nieuw leven 
inblazen en een organisatorische transformatie doorvoeren. Immers, de overheid zal de stap naar efficiëntie allen maar kunnen zetten als ze daarvoor het talent heeft. 
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RISICOMANAGEMENT & PROCESREORGANISATIE  

In de tweede fase van strategieontwikkeling werd het accent gelegd op de optimalisatie van de eigenlijke werking van de FOD door middel van Business Process 
Reengineering en monitoring. Het besef stond centraal dat elk van de diensten van de FOD zijn risico’s onder controle diende te krijgen en tegelijkertijd zijn werking diende te 
verbeteren. De FOD wilde klantgericht, betrouwbaar, sneller en beter werken – een overheid die efficiënter werkt. 
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STRATEGISCHE POSITIONERING 

De eerste fase van strategieontwikkeling kenmerkte zich voornamelijk door de sterke nadruk op de optimalisatie van de externe relaties van de FOD en de positionering van 
de nieuwe FOD binnen het landschap van de Sociale Zekerheid. Het besef stond centraal dat om als kleine entiteit enig zinvol gewicht te kunnen verkrijgen, een rol als 
netwerkfacilitator diende te worden uitgediept. De FOD wilde worden erkend als een geloofwaardige gesprekspartner binnen de sociale arena en de federale overheid. 

 

 

EVOLUTIEF STRATEGISCH PARCOURS 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid werd opgericht na de defusie van meerdere overheidsdiensten in twee aparte. Vanaf de aanstelling van de voorzitter 
van de nieuwe FOD moesten verschillende risico’s onder controle worden gekregen. Bij het orde op zaken stellen kan de strategische ontwikkeling in drie fases worden 
onderscheiden. 

CULTUUROMSLAG &  
RESULTAAT-

GERICHTHEID 
 

Met NOVORESULT werd 
gezocht naar initiatieven om 
medewerkers te motiveren 
door hun een aangenaam 

werkklimaat aan te bieden. 
Al die initiatieven hadden 

betrekking op het 
bevorderen van teamwerk, 
het nemen van initiatief en 

het aanmoedigen van 
zelfontplooiing. De nadruk 

kwam ook te liggen op 
responsabilisering van 

managers. 
 

 
 

NOVORESULT 

KLANTGERICHTHEID 
 
 
 

NOVOCLIENT moest de FOD 
omvormen naar een 

kwaliteitsvolle 
dienstverlening, een nog 

betere toegankelijkheid en 
een hoger reactievermogen, 
dit alles met het oog op een 
grotere klanttevredenheid. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

NOVOCLIENT 

HUISVESTING & 
DYNAMIC OFFICE 

 
 

NOVODO zorgde voor de 
introductie van een nieuwe 
vorm van werkomgeving: de 
dynamische werkomgeving, 
waarbij bureaus niet langer 

toegewezen zijn aan 
personen, er een clean desk 

policy geldt en waar 
bijzondere aandacht wordt 
besteed aan welzijn op het 

werk. 
 

 
 
 

 
 

NOVODO 

DIGITALISERING & 
MOBIEL WERKEN 

 
 

NOVODIG had tot doel 
gebruiksvriendelijke, 

betrouwbare en efficiënte 
tools ter beschikking te 

stellen aan de medewerkers, 
zodat ze efficiënt met elkaar 

zouden kunnen 
samenwerken. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOVODIG 

DOCUMENTBEHEER 
 
 

 

NOVORECORD zocht naar 
concrete oplossingen om de 
levenscyclus van papieren 

en elektronische 
documenten beter te 

beheren. De uiteindelijke 
doelstelling was een 

eenvoudige en duidelijke 
uitwisseling van 

gearchiveerde documenten, 
met duidelijke richtlijnen en 

normen. 
 
 
 

 
 

NOVORECORD 

COMMUNICATIE 
 
 
 

NOVOCOM was één van de 
belangrijkste pijlers van 

NoVo, aangezien met een 
goede communicatie 

veranderingen in goede 
banen kunnen worden 

geleid. Een open, 
transparante en regelmatige 
communicatie draagt bij tot 

meer duidelijkheid, 
transparantie en een grotere 

betrokkenheid van de 
medewerkers. 

 
 

 
 

NOVOCOM 

 

 

CULTUUROMSLAG ALS UITDAGING 

Er was een groot diepgaand veranderingsproces nodig en dat proces is in één project uitgeschreven onder de naam NoVo – ‘ontstaan vanuit het nieuwe’. De filosofie achter 
NoVo kan als volgt worden samengevat: het hergroeperen van de verschillende diensten van de FOD in een volledig gerenoveerde Finance Tower, ingericht volgens het 
principe van een dynamische werkomgeving, met een ‘gebruikersgeoriënteerde’ werkbenadering en een verwezenlijking van ‘resultaatgerichte’ missies, in een omgeving met 
een verregaande informatisering. Het NoVo-project werd uitgetekend in zes hoofdlijnen en stond volledig in het teken van ‘het nieuwe werken’. 

 
 

REALISATIES 
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REALISATIES VERANDERINGSPROGRAMMA’S 

Meer dan 150 collega’s uit alle directies-generaal en stafdiensten waren betrokken bij de verschillende projecten van NoVo om van de FOD Sociale Zekerheid een organisatie 
te maken waar het aangenaam werken is. Onderstaand een uiteenzetting van de realisaties van elk van de veranderingsprogramma’s. 

Kiezen 5 waarden 
voor de FOD Sociale 

Zekerheid 

Afnemen enquêtes 
over organisatie-

cultuur en 
leiderschap 

Individueel coachen 
vijftigtal managers 

Vertalen 5 waarden 
naar concreet gedrag 

Vastleggen 
teamdoelstellingen 

Realiseren telewerk 

Afschaffen prikklok 

Ondertekenen 
protocol ‘voor een 
klantvriendelijke 

overheid 

Afnemen enquêtes 
over 

klanttevredenheid en 
interne tevredenheid 

Afnemen enquête 
over de 

werkomgeving 

Starten proefproject 
Domino 

Organiseren drietal 
workshops 

Oprichten 
werkgroepen ‘Design 
& style’ en ‘Welzijn’ 

Bezoeken nieuwe 
werkomgeving – 

open dag 

Voorstellen clean 
desk principe 

Implementeren 
nieuwe 

technologieën 

Centraliseren en 
digitaliseren van de 

post 

Invoeren 
elektronische 
handtekening 

Zoeken naar tools 
voor goed 

documentbeheer 

Opstarten projecten 
DIGIhan, archiMOVE 

en archiDIG 

Opmaken selectielijst 

Evalueren inspanning 
digitalisering en 

vaststellen regels 
naamgeving 

Realiseren campagne 
om papierverbruik te 

verminderen 

Transformeren van 
bibliotheek in 
centrum voor 

informatiebeheer 

Intern en extern 
communiceren 

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

Het verhaal van een organisatie waar medewerkers kunnen kiezen waar, wanneer en hoe ze werken 

designed by  
Ministry of Vision 


