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O&O zorgt voor een samenhangende ondersteuning 
of coördinatie van veranderingen met grote impact 
op de dienstverlening en/of de interne werking.  
O&O stimuleert ook de cultuurverandering die nodig 
is om de visie en strategie te realiseren.  
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Communicatie Sp21 
HR 

O&O 

Experten 

Inspirerend  

20  
experten - cntr & prov 
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5  
projectleiders - cntr  

 

Business partner Cocreatief 

Wendbaar Geïntegreerd  

Organisatieontwikkeling  & Ondersteuning 





“De arbeidsmarkt staat in 
brand en we moeten met 
z'n allen gaan 
blussen….We hebben 
ieder talent op de 
arbeidsmarkt nodig, of 
dat nu talent is met grijs 
haar, kleurrijk talent, 
talent met een 
beperking." 
 
Fons Leroy 
Voorjaar 2018 

Waarom 
veranderen?  



Vuca wereld 

Aantal vacatures  

dat de VDAB ontving 

 in de voorbije 12 maanden 

2014: 153.982 

2018: 270.259 

Knelpuntberoepen  

Makkelijk of Moeilijk om 

personeel aan te werven?  

2014: 22% 

2018: 52% 

2014: 10% 

2018: 1% 



      

Future proof 
VDAB  

Wat verandert er ?  
Dienstverlening  

Digital first : een 
empowered klant kan 
zelf aan de slag 
24\7\365 

Human digital : de 
Servicelijn speelt kort 
op de bal in de 
ondersteuning en 
opvolging 

Face to Face : 
diepgaandere 
dienstverlening 

Organisatiemodel 

Corporate : sterke 
afstemming tussen 
bemiddeling, 
begeleiding en 
opleiding en partners 
ifv de klant 

Sectoraal : klant 
wordt met kennis van 
zijn zaken bediend 

Vlaams : beste 
garantie voor een 
uniforme 
dienstverlening 
 



Mijlpaal             betekent  

★ Strategieverandering 

★ Systeemverandering 

★ Gedragsverandering  
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Change en 
communicatie 
uitdagingen 

Strategische 
verandering 
 
 
 

Systeem- 
verandering 
 
 
 
 

Gedrags- 
verandering 
 
 
 
 

● Draagvlak creëren, in eerste instantie bij de leidinggevenden op 
de diverse niveaus 

● Stimuleren van de bereidheid om telkens keuzes te maken die 
in lijn liggen met de nieuwe strategie. 

● Iteratief proces dat met een steeds ruimer groep gedeeld wordt 

● De medewerkers begrijpen het wat en waarom.  
● Inspraak geven bij design en implementatie. Sleutelfiguren 

aangesloten houden bij het ontwikkelproces.  
● De gebruikers op het gepaste moment informeren, mobiliseren 

en ondersteunen. 

● De bemiddelaars vertrouwen in de kwaliteit van overgedragen 
dossiers en bouwen daar verder op.  

● Teamleden specialiseren zich en werken resultaatgericht 
● De teams maken de nodige afspraken om de dienstverlening 

plaats, tijds en locatie onafhankelijk te kunnen bieden.  



Competenties 

IT tools 

 

Systemen 

Mensen 

indicatoren 

Processen 

samenwerken 

 

teamdoelen  

 

Cultuur 

gebruik 
gebouwen 

 
Waarden 

Impact 

Mijlpaal              

1 

Structuren Middelen 



16  

change 

thema’s            



3 
thema’s 

in de kijker           



 
 
 

 
Informeren & 
mobiliseren 

“If you want to go fast,  
go alone.  

If you want to go far,  
go together.” 

 
African proverb 



Geïntegreerde 
aanpak change en 
communicatie  
voor mijlpaal 1 

Vlaamse acties 

Provinciale acties 

Principes 
 

● Meerwaarde voor de klant staat centraal.  
● De performantie & welzijn tijdens transitieperiode blijft op 

peil. 
● Acties waarmee leidinggevenden hun rol kunnen opnemen 

in de verandering, die zelfsturing en het opnemen van 
eigenaarschap over hun team stimuleren 

● We brengen leidinggevenden en medewerkers in verbinding, 
stimuleren co-creatie en co-intelligentie. We weten wat er 
leeft en waken over samenhang. 

● Interne communicatie ….…voor externe communicatie 
● Communicatie en change-acties zijn afgestemd en 

versterken elkaar: 
○ business / ondersteunende diensten 
○ Vlaams/ provinciaal 

● We toetsen het effectief gedrag versus gewenst gedrag 
systematisch af.  



Mediamix change- 
communicatie 

Content magazine 

Startbrochure DVL 
2020 

Dedicated intranet 
pagina’s 

Nieuwsberichten 

FAQ’s 

Filmpjes, quiz 

Mailbox directeur 

Tip van de week 

Maandblad 
Content 

Monitoring 



Communicatie 
- kanaal 
specifiek voor 
teamleiders 

COM’MA 

Verschillende 
thema’s 

3 wekelijks - 
wekelijks bij 
lancering 

om met team de 
opdracht uit te 
voeren 

om te kunnen 
antwoorden op 
prangende vragen 
van je teamleden. 
 

als eerste  
op de hoogte 



 
 
 

Betrokkenheid 
medewerkers 

“You add value to people 
when you value them ” 

 
John Maxwell 



Draagvlak 
verbreden 

Strategische 
conversaties met 
management 

Interne 
werkgroepen met 
medewerkers 

Betrekken van 
medewerkers via 
service design 

Verbreden via 
managers en 
teamleiders 

Verbreden naar 
medewerkers 

Verbreden naar 
partners en klanten 

What 

Why 
How  



service design 



Beleving  
van de 
verandering 

Risico-analyse 
RAPSY  

Deel van 
implementatie- 
plannen 

Change barometer 

Survey Oost-
Vlaanderen 

Odisee onderzoek 

Klankbordsessies 

Monitoring 



Griet* 
blogt 

…...Een beetje zoals VDAB, dat 
veldrijden…. een parcours vol 
hindernissen, de bomen door 
het bos, vallen en opstaan,  
hier en daar een afvaller en 
véél verschillende snelheden. 
 
Want wie kan vandaag nog  
zeggen dat hij volledig mee 
is met alle veranderingen, 
doelstellingen, tools,...?  
 
Ik niet.  
Nochtans dacht ik, na de  
kick-off voor teamleiders  
deze zomer, dat ik het wel 
begrepen had, die nieuwe  
contactstrategie…. 

 * teamleider Oost-Vlaanderen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Future proof 
teams 

“Talent wins games, but 
teamwork and intelligence 

wins championships.” 
 

Michael Jordan 



HR- proces 
teamleiders 

Voorbeeldrol 
management 

Aangepaste 
functieprofielen 

Gedrags- 
competenties  
(cocreatie) 

Perspectief 
gesprekken 

Toewijzings- 
gesprekken 

Nieuwe vacatures 

31 - 5  

5 - 2 - 3  

152 - 28  

Algemeen Directeurs 

Corporate provinciale 
aansturing door directeurs  

 
 

Sectorale provinciale 
aansturing door managers  

 
 
 
 
 
 

Sectorale corporate aansturing 
van de teams  

2 - 1 

toegewezen 
andere directiefunctie 
andere functie / inplacement / pensionering 



HR- proces 
Samenstelling 
teams 

Sectorale 
spreiding 

Interesse 
peilingen 

Keuzes maken  

Op naar een nieuw 
team ! 
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taken 
teamleden 
teamleider 
locatie  

Managers en teamleiders 
zijn aangesteld.  Teamleden 

worden geconsulteerd 

 Nieuwe teams zijn 
operationeel  

Teams zijn samengesteld. 
Start overgang en overdracht 

naar nieuwe teams  

Teams werken  
volgens het nieuwe 
proces en afspraken 

Voorjaar 18 

Juli 18 

September 2018  

Oktober 18  

Najaar 18 
Voorjaar 19 

Teams werken met 
teamdoelen 



Ondersteunend 
materiaal teams 

Draaiboek voor 
teamleiders in 
overgangsperiode 

Ondersteunings- 
plan bij opstart 
contactstrategie 

Uitdagingen 
vertaald naar 
gedrag 

Implementatie- 
kalender 

Ondersteunings 
plan bemiddelaars 
 
 
 

teamleidersdagen 



  (5) Resultaatgericht  
        werken 

Team 
ontwikkeling 

Teamdoelen 

Teamcoaching 

Teamcraften 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

POP 

Leiderschapscafés 

Workshops 
“Veerkracht  en 
verandering” 

Teamleidersdagen 

 

 

(1)Voorbereiding  

  (4) Samenwerking 

Proces 
teamontwikkeling 

PDCA 

  (6) Expertise opbouwen  
       en onderhouden 

  (7) Efficiënt & effectief 
       overleggen 

  (8) Leren in team 

  (3) De teamopdracht  
        eigen maken 

  (2) Goede start door  
        afscheid nemen 



Gewenst 
gedrag 

Uitdagingen 
vertaald naar 
gedrag 

“ Ik leg aan klanten 
uit wat ik voor hen 
kan betekenen en wat 
mijn plaats is in het 
geheel van de VDAB-
dienstverlening. Ik pas 
de nieuwe manier van 
werken consequent 
toe.” 
 
 

Well done is better 
than  

well said 
Benjamin Franklin 



De teams 

❏ zijn voorbereid; we zetten de dienst klaar. 

❏ hebben zicht op het tijdspad van de verandering en 
weten dat we op groei inzetten. 

❏ werken aan hun groei en worden daarin ondersteund. 

❏ krijgen eenvoudige handvaten waarmee ze aan de slag 
kunnen gaan.  

❏ weten welk concreet gedrag en acties van hen 
verwacht worden.  

❏ worden herhaaldelijk via verschillende 
communicatiekanalen meegenomen. 

❏ weten waarop ze zich moeten focussen de komende 
maanden en hoe ze daarin ondersteund en gecoacht 
worden. 

Leidinggevenden 

❏ krijgen specifieke ondersteuning zoals draaiboek, 
teambox, coaching, implementatiekalender. 

Samengevat 



Dank U  


