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Governance: 
belang(en) van en in 
lokale netwerking 



Toekomstproject lokale besturen 
en binnenlands bestuur

Opdracht van Minister Somers voor het Steunpunt 
Bestuurlijke Vernieuwing (eind 2023, met perspectief 
2030 - 2040)

Schaalvergroting lokaal bestuur, problemen van 
financiering en bestuurskracht
Urgente maatschappelijke opgaven (centraal en 
decentraal)
Doorwerking van de staatshervormingen: Vlaamse 
overheid als lokale overheid 
Welk profiel van de Vlaamse overheid in het scenario van 
grotere en sterkere lokale besturen?
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Vlaamse overheid, lokaal in zes rollen

1. De lokale impact van beslissingen en beleid op het Vlaams niveau, bijvoorbeeld inzake 

natuur, bos, water, brownfields, stikstof, bouwshift, arbeidsmarkt, zorg, integratie,…

2. Als uitvoerende en dienstverlenende actor in het lokale veld (vaak via eigen 

buitendiensten: Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Waterweg, Agentschap Natuur 

en Bos, OVAM, de VDAB, Agentschap Inburgering,…

3. Als regelgever voor het organieke kader (Decreet Lokaal Bestuur) maar ook voor de 

regelgeving inzake lokaal onderwijs, lokale kinderopvang, lokale welzijnszorg, … die vorm 

geven aan aspecten van lokale gemeenschappen;

4. Als regulator voor de vormgeving van lokale en bovenlokale samenwerking of netwerking 

(zoals de Eerstelijnszones, het Geïntegreerd Breed Onthaal,…)

5. Als regelgever, subsidiërende, erkennende, inspecterende overheid van duizenden 

middenveldorganisaties die  op lokaal niveau actief zijn (cultuur, kinderopvang, welzijn en 

zorg, onderwijs, sociale economie,…)

6. Als rechtstreekse financier van lokale besturen.



Economie en arbeidsmarkt op 
lokaal en subregional niveau

Jaren 1950-1970:  

GOM’s en Intercommunales voor Streekontwikkeling, afspiegeling van het sociaal 
overleg op provinciaal en streekniveau

Subregionale Tewerkstellingscomités (1973): paritaire samenstelling gekoppeld aan 
buitendiensten van de VDAB (subregionale tewerkstellingsdiensten)

1995:  Streekplatformen: van decentraal naar veralgemeend, toen al een stevig debat

2001: Uittreden van sociale partners uit Intercommunales voor Streekontwikkeling

2005: RESOC  - decreet: uniformisering van het overleg als constante Vlaamse lijn

2015: Versterkt Streekbeleid: decentralisatie naar lokale besturen en meer 
actiegerichtheid. Sedertdien: weggedeemsterd 
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Decentralisatie: weg en weer
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Inbedding van streekoverleg binnen Vlaamse overheid was al 
problematisch, verdween sedert 2015 helemaal

Organisatie van sociale partners: centralisatie, besparingen, 
leven de klassieke ‘forces vives’ in de subregio’s nog? 

De capaciteit in de lokale besturen ontbreekt. Geen politiek 
leiderschap op regionaal niveau. Dankzij sommige 
provinciebesturen en een paar intercommunales overleven 
hier en daar restanten van die klassieke tripartite  

Vlaams innovatiebeleid sedert 2010 (regionale triple helix 
netwerken, incubatiecentra): actieve netwerking tussen 
organisaties



Lokalisering zet centralisatie in 
neo – corporatisme onder druk
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Tanende legitimiteit van klassieke sociale partners door 
maatschappelijke evoluties en neo – liberaal kader

Opkomst van nieuwe actoren, zeker in stedelijke contexten, 
zetten klassieke gesloten netwerken onder druk.
Ruimere focus op arbeid en werk activeert nieuwe netwerking

Spanning rond decentralisatie naar lokale netwerking zet 
profiel, kerntaken en manier van werken van de VDAB onder 
druk: golven in de reorganisaties 

VDAB: tussen neo – corporatisme en lokale netwerking; tussen 
maatwerk en bureaucratie; tussen marktwerking en publieke 
meerwaarde



Evolutie naar meer taken voor 
lokale besturen

Lokale regierol sociale economie en werk (2023)
Activeringsinstrumenten: wijk – werken; 
gemeenschapsdienst; werkleerplekinstrumenten; 
stimuleren van sociale economie;
Projecten in het sociaal beleid (OCMW’s); digitalisering; 
integratie; art.60;
Appel om in sectorconvenanten voor meer 
samenwerking met lokale besturen;
Belendend beleid belangrijker: armoedebeleid; onderwijs; 
kinderopvang,…
Autonome lokale initiatieven met nieuwe vormen van 
middenveld voor nieuwe doelgroepen, vooral in grotere 
centrumsteden
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Bestuurskracht en decentralisatie

Bestuurskracht van lokale besturen. Steeds meer 
problematisch

Fusiediscussie en patronen op het terrein

Decentralisatie en de grote differentiatie tussen lokale 
besturen

Specifieke positie van steden en vernieuwde visie op 
stedenbeleid en stedelijkheid in Vlaanderen
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Bron: Idea Consult, 2021
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De actualiteit toont de relevantie …

Fusiegolf volop aan de gang (beslissen voor eind ‘23)

Izegem, Ingelmunster, Lendelede, Ieper, Heuvelland, Mesen, Brugge, Damme, Wingene, Ruiselede, Aalter, Tielt, 
Meulebeke, Pittem, Langemark-Poelkapelle, Staden, Houthulst, Oostkamp, Zedelgem, Beernem …

Zoutleeuw, Landen, Linter, Geetbets, Tielt-Winge, Bekkevoort, Kortenaken, Tienen, Hoegaarden, Leuven, Oud-
Heverlee, Lubbeek, Bierbeek, Overijse, Bertem, Holsbeek, Kraainem, Wezenbeek-Oppem, Boortmeerbeek, Zemst … 

Lille, Kasterlee, Herentals, Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout, Olen, Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout, 
Arendonk, Retie, Dessel, Boechout, Hove, Mechelen, Niel, Hemiksem, Schelle, Puurs-Sint-Amands, Bornem …

Maar ook bestuurskrachtmetingen en 
gesprekken in 91 extra gemeenten:

Wellen, Heers, Alken, Bilzen, Hoeselt, 
Riemst, Pelt, Hamont-Achel, Hechtel-
Eksel, Leopoldsburg, Beringen, Peer, 
Bocholt, Bree, Hasselt, Diepenbeek, 
Alken, Kortessem, Wellen …

Kruibeke, Beveren, Oudenaarde, 
Kluisbergen, Wortegem-Petegem, 
Merelbeke, Melle, Lievegem, Aalter, 
Maldegem …Kaart 28 juni 2022



Het gaat snel … zonder duidelijke richting 

Sturing is erg nodig



Stedelijkheid is een 
collectieve 
uitdaging

Manifest

Auteurs

Els Vervloesem, Karl-Filip Coenegrachts, Pieter Ballon, Linda 
Boudry, Michiel Dehaene, Sarah De Boeck, Filip De Rynck, 
Julie Mabilde, Stijn Oosterlynck en Liesl Vanautgaerden 



Stedelijkheid is een collectieve 
uitdaging in zes thema’s gevat

NIEUW PUBLIEK DOMEIN

DE WIJK ALS VERZAMELPLEK VAN COLLECTIEVE 
OPGAVEN

TOEGANKELIJK EN BETAALBAAR WONEN ALS 
BASISVOORWAARDE

INTELLIGENTE ORGANISATIE- EN INVESTERINGSVORMEN

RADICALE RECONVERSIE

VOORZIENENDE STEDEN
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Politici zijn het spoor zo bijster dat het aan de steden is om 
de regie te nemen over domeinen als klimaat, veiligheid, 
werkgelegenheid of mobiliteit. Er is Europa en er zijn de 
steden. Wat zich daartussen bevindt, is niet meer zo 
belangrijk. De VDAB zou voor grote steden afgeschaft 
moeten worden. Nu werken we naast elkaar. Twee 
voorbeelden: een Antwerpenaar die een opleiding tot 
vorkheftruckchauffeur wil volgen, moet daarvoor naar 
Herentals. VCA-attesten, nodig om in de bouw te werken, 
zijn verkapte taalexamens geworden. Daardoor moeten we 
massa’s kandidaten afwijzen.
Tijdens de coronapandemie heb ik gezien dat ook De Wever 
die stedelijkheid omarmt.’

Interview met Tom Meeuws, schepen in Antwerpen, zaterdag 20 augustus 
2022, in De Standaard



Verweven in belangenstrijd

“ De Vlaamse regering geeft ook in verschillende andere 
dossiers steeds meer ruimte en middelen aan de lokale 
besturen … We geven een signaal aan de minister dat 
sommige van deze zaken niet kunnen zonder onze 
betrokkenheid / instemming “

“ Een duidelijke visie op de rol van de lokale besturen 
ontbreekt “

“ De VDAB als loopbaanregisseur voor het volledige 
activeringsbeleid “ “ Uitbreiding van de regisseursrol van 
de VDAB “

( Nota SERV, 6 april 2022)
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Parallelle of kruisende evoluties?

Verbreding van doelgroepen; verbreding van 
concepten arbeid, zinvol werk

Lokale besturen komen meer centraal te staan
Complexere problematieken vergen meer samenwerking 
en koppelingen
Nood aan lokaal maatwerk per persoon neemt toe

Krapte op de arbeidsmarkt: beperkter cliënteel voor de 
VDAB

Competenties / toegankelijkheid voor ruimere 
doelgroepen? 

Regie voor wie en voor wat?
Regie voor lokale besturen, regie door VDAB? 
Leidt de druk op beide tot meer effectieve lokale 
netwerking? ESF – partnerschappen als hefboom?
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