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• Sociale innovatie met Eefje 
Cottenier en de stuyverij

• Theory U en co-creatie 
innovation lab gezinnen met 
andersvalide kinderen 

• Smart cities en 
netwerkleiderschap

De Lijn, project 
lijnhelpers

Eerstelijnsldienstv
erlening tussen 
CGG en CAW 
en CLB te 
Waregem

Project dementie, 
stad Kortrijk, 
Kortrijk doet 
mee,  Kortrijk 
spreekt,…

• 1991 Instituut voor de Overheid, KUL
• De Lijn, ISO
• EFQM-assessor, culturele centra
• Personeelsbeleid, 

personeelsbehoeftenplanning, 
prestatiemetingen, werklastmetingen, 
financiële audits De presterende 

overheid 
De 

samenwerkende 
overheid

De responsieve 
overheid

De rechtmatige 
overheid



DE GEMEENTE VAN MORGEN, WAT 
WILLEN WE ALLEMAAL WEL?
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Bouwt op de fundamenten van vandaag, ze vertrouwt en bouwt op haar inwoners en 
stakeholders om samen deze stad van morgen te realiseren.

• Een financieel gezonde stad, met een sterk politiek leiderschap en een goed publiek 
management

• Een slimme stad, die de juiste keuzes maakt, de juiste vragen stelt en de uitdagingen 
ziet, benoemt en aanpakt 

• Een duurzame stad, die de toekomst veilig stelt voor onze kinderen en volgende 
generaties, waar mensen gezond kunnen leven

• Een levendige stad waar elke leeftijd zijn gading kan vinden

• Een gelukkige stad waar mensen samen en in betrokkenheid leven, een buurt vormen 
waarin geen plaats is voor onverschilligheid of zelfs polarisatie, 



VERBINDING ZOEKEN EN 
MAKEN



SINT-NIKLAAS, OOSTKAMP…

Participatietraject met inwoners, ondernemers en ambtenaren…
Formuleren van uitdagingen en samen uitwerken van oplossingen 
voor de stad of gemeente van de toekomst



THE 8-80 CITIES

Mobiliteit en ruimtelijke 
ontwikkeling zijn hefbomen 
bij het ontwikkelen van een 
levendige, gezonde en 
gelijkwaardige omgeving om 
te wonen en te leven

Happy City, Charles 
Montgomery, Transforming
our lives through urban
design (Penelosa, Mayor of 
Bogota)
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Put the needs of citizens central
and involve them in the proces

Een slimme overheid werkt samen
Verbeeldingskracht en story telling als competentie 



IN 
ZES STAPPEN NAAR EEN RESPONSIEVE OVERHEID

1. Ontwikkel een strategie en visie en gebruik hiervoor een roadmap

2. De verkokering voorbij

3. Focus op maatschappelijke uitdagingen en plaats de mens hierbij centraal

4. Vertrek het eigen lokale DNA

5. Gebruik hefbomen en bouw vertrouwen op met enkele kleine projecten

6. Durf: Zet in op innovatief aanbesteden en zit ook met de industrie rond de tafel 
vanuit je visie en strategie



LOKAAL GEBEURT HET, DOEN 
WE HET ÉN SAMEN


