
Hoe ‘meer doen met minder’  
in de publieke sector?

Overheden bereiden zich voor  
op mondiale uitdagingen 

M et de introductie van dit speciale luik gericht 
op de publieke sector, willen we nagaan met 
welke uitdagingen overheden te maken zullen 

krijgen en welke opportuniteiten ze kunnen aangrijpen 
om een antwoord te bieden op de talrijke sociale, econo-
mische en technologische megatrends van de komende 
20 jaar. Deze unieke bijlage is gebaseerd op een rapport 
met de titel ‘Future State 2030’. Het is een bondig over-
zicht dat wil aanzetten tot beschouwingen over de toe-
komst en de impact ervan op de overheidssector.
Bovendien zullen overheden, naast alle verande-
ringen waarmee ze worden geconfronteerd, ertoe 

worden genoodzaakt om meer te doen met minder. In 
dit licht kijken we ook meer in detail naar het concept van 
kostenbeheer.
Het thema voor deze en toekomstige edities van Public 
Sector Challenge focust op de uitdagingen waarmee 
overheden te maken krijgen en de acties die kunnen 
genomen worden. 
We zijn ervan overtuigd dat deze publicatie tal van voor-
delen te bieden heeft. We willen u ook aanmoedigen om 
ons te contacteren voor een verdere bespreking van de 
mondiale megatrends die zich aandienen evenals uw 
lokale uitdagingen.
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Wat moeten overheden 
veranderen? 
We evalueren de impact van de negen 
megatrends op de toekomstige situa-
tie van overheden en we stellen moge-
lijke antwoorden voor. We maken daarbij 
gebruik van de beschikbare essentiële 
tools – beleid, regelgeving en program-
ma’s – en we hebben het ook over de stra-
tegieën, structuren en competenties die 
toekomstige overheden zich eigen zullen 
moeten maken. 

Beleid, met inbegrip van een versterking 
van:
• het engagement van nationale overheden 

in internationale, regionale en jurisdic-
tionele fora om kwesties van gemeen-
schappelijk belang aan te kaarten;

• het gebruik van hoogkwalitatieve 
data in samenhang met een grondige 
gegevensanalyse om het beleid te 
formuleren.

Regelgeving, met inbegrip van verande-
ringen om:
• aan te zetten tot gedragsveranderingen 

bij burgers, waar beleids- en program-
maveranderingen niet effectief zijn 
gebleken; 
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Het veranderende economische-, sociale- en milieulandschap houdt 
nieuwe uitdagingen en opportuniteiten in voor overheden. Voor 
een beter begrip en met het oog op de nodige inzichten om het 
beleid vorm te geven en regulatieve tools klaar te stomen, voerde 
KPMG samen met het MOWAT Centre van de universiteit van 
Toronto een diepgaande analyse uit. De bedoeling was de mondiale 
megatrends te identificeren die zich aftekenen op het vlak van de vier 
kernverantwoordelijkheden van overheden: economische welvaart, 
veiligheid, sociale cohesie en duurzaamheid. 

• marktpraktijken op te leggen met 
het oog op overeenstemming met 
de prioriteiten en de keuzes in het 
overheidsbeleid.

Programma’s, met inbegrip van verande-
ringen om:
• de kosten voor overheden tot een 

minimum te beperken door eenheids-
kosten/-prijzen van overheidsdiensten 
te verlagen, de vraag ernaar te beper-
ken en/of er een bovengrens voor te 
voorzien;

• een totaalbeeld op lange termijn te 
bekomen van infrastructuursystemen, 
met omvatting van zowel harde (trans-
port, water, elektriciteit, enz.) als zachte 
infrastructuren (financieel systeem, 
gezondheidszorg, onderwijs). 

Hoe kunnen overheden hierop 
een antwoord bieden?
Strategieveranderingen omvatten een ster-
kere focus op en een groter gebruik van:
• langetermijnplanning en scenario-oefe-

ningen, met inbegrip van economische 
langetermijnprognoses en kritische 
evaluaties van het asset management;

• gedragsmatige kennis om mensen aan 
te sporen zodanig te werk te gaan dat 
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DE MEgatrEnDs

• Demografie

• Opkomst van het individu

• Technologie als ‘enabler’

• Economische 
interconnectiviteit

• Overheidsschuld

• Verschuiving van de 
economische macht

• Klimaatverandering

• Natuurlijke hulpbronnen 
onder druk

• Urbanisatie

de druk op de maatschappelijke onder-
steuningssystemen afneemt;

• meetinstrumenten om te verzekeren dat 
financiële middelen worden toegewe-
zen aan kosteneffectieve programma’s;

• technologieën die flexibel, betaalbaar en 
geschikt zijn. 

Structurele veranderingen, waaronder 
het streven naar meer:
• internationale integratie via een actief 

engagement met internationale part-
ners en samenwerking met internatio-
nale instellingen;

• lokaal empowerment met meer finan-
ciële middelen en bevoegdheden voor 
steden om hun verantwoordelijkheid op 
te nemen; 

• netwerking via zinvolle samenwerkin-
gen met burgers, andere overheidsni-
veaus, buurlanden, de privésector en 
de non-profitsector met het oog op de 
bestendiging van de dienstverlening van 
de overheid op essentiële terreinen; 

• flexibiliteit en aanpassingsvermogen 
inzake planning, dit met het oog op het 
nemen van risico’s en het tijdig reage-
ren op onverwachte situaties. 

De nodige competenties omvatten een 
groter vermogen op het vlak van:
• het incalculeren van mondiale 

trends en de impact ervan in de 
besluitvormingsprocessen;

• financieel raffinement met een verre-
gaande kennis van internationale 
geldmarkten; 

• systeemdenken met het oog op inzicht 
in de potentiële voordelen en risico’s 
van technologische ontwikkelingen; 

• effectief engagement vanwege stake-
holders, waaronder het gebruik van 
nieuwe communicatiekanalen zoals 
sociale media; 

• risico-evaluatie en ‘change manage-
ment’ om complexe risicokwesties aan 
te pakken.

Het goede nieuws
Geen enkele overheid kan slagen in haar 
kernopdrachten zonder een weloverwogen 
voorbereiding en reactie op deze trends. 
Er moet echter worden opgemerkt dat het 
bij bepaalde megatrends niet alleen draait 
om de risico’s die deze inhouden voor 
overheden, maar ook om het potentieel 
voor grotere opportuniteiten. Eigenlijk zijn 
we ervan overtuigd dat alle overheden hun 
voordeel zullen doen met de wereldwijde 
explosie van beschikbare informatie en 
data. 
Deze toename van het kenniskapitaal 
heeft, in combinatie met technologische 
vorderingen die een snelle verbreiding van 
die kennis mogelijk maken, het potentieel 
om onvoorziene veranderingen in het leven 
te roepen op terreinen als geneeskunde, 
engineering, transport en landbouw. 
Bovendien zullen deze veranderingen zich 
waarschijnlijk veel sneller voltrekken dan 
de veranderingen gedurende de voorbije 
decennia. Bijgevolg moeten overheden 
hun processen aanpassen zodat ze klaar 
zijn om voordeel te halen uit deze oppor-
tuniteiten, en zich niet louter concentreren 
op het beheersen van de risico’s. 
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M en verwacht een overheid die beter, 
klantvriendelijker en meer problee-
moplossend werkt. Zowel de samenle-

ving als het politiek bestuur zelf nemen dan ook 
steeds minder genoegen en eisen transparante 
en efficiënte organisaties die publieke middelen 
op een doelmatige manier aanwenden.
De huidige economische toestand - met de 
bijhorende besparingsoperaties - dwingt de 
overheid om meer en beter te doen met min-
der middelen. Het realiseren van efficiëntie- en 
effectiviteitswinsten wordt hierbij een centrale 
opdracht voor de komende jaren.
Er zijn verschillende mogelijkheden om op zoek 
te gaan naar efficiëntiewinsten: opzetten of 
optimaliseren van (inter)lokale samenwerkings-
verbanden, ‘proces of organisatie re-enginee-
ring’ waarbij elk proces wordt beoordeeld of het 
doelmatig, efficiënt en ‘lean’ georganiseerd is, 
en niet te vergeten het in kaart brengen van de 
(werkings)kosten en mogelijke opportuniteiten 
om de kosten binnen de organisatie te drukken.
Het wordt voor openbare besturen immers nood-
zakelijk om de (werkings)kosten goed in kaart te 
brengen, te evalueren en eventueel te beperken 
waar mogelijk. Het volstaat niet om zomaar in de 
kosten te snijden, want dan komen deze moge-
lijks in veelvoud terug. Kosten moeten op een 

strategische en goed doordachte manier wor-
den beheerd en opgevolgd. 
Via een stappenplan is het mogelijk om de 
kostprijs van een dienstverlening of proces in 
kaart te brengen. Primordiaal is om inzicht te 
krijgen in de kosten van de verschillende bud-
getposten maar deze dan ook te linken aan 
de beleidsdoelstellingen van de organisatie 
in kwestie. Tot voor kort keek men enkel naar 
kostensoorten (personeel, infrastructuur, …). 
Vandaag de dag dient men zich de vraag te 
stellen of een bepaalde handeling wel nodig 
is, en zo ja, of ze op de meest efficiënte wijze 
wordt uitgevoerd. Zo zou het bijvoorbeeld 
mogelijk zijn dat er drie keer goedkeuring 
dient te zijn voor de betaling van een fac-
tuur, terwijl de twee volgende goedkeurin-
gen louter bevestiging zijn en zo het proces 
soms onnodig vertragen. Een alternatief is 
om bijvoorbeeld goedkeuring te verlenen ten-
zij afgekeurd of automatische goedkeuring 
binnen bepaalde grenzen. Het benchmarken 
van bepaalde parameters, het uitvoeren van 
werk lastmeting en gedetailleerde procesa-
nalyses zijn belangrijke ‘tools’ in de weg naar 
een sustainable cost awareness.
Op deze manier wordt het mogelijk om de 
evolutie van deze kosten (kritisch) te evalu-
eren en te bepalen hoeveel toegevoegde 
waarde een specifieke dienstverlening geeft 
aan de burger in functie van de beleidsdoel-
stelling. Door deze cost screening en pro-
cesverbetering (BPR) bestaat immers ook 
de mogelijkheid om bepaalde diensten/acti-
viteiten samen te brengen (Shared Service 
Center) of uit te besteden. Tot slot kan ook 
een strategische hertekening van bepaalde 
functies in de organisatie (Target Operating 
Model) plaats vinden.  

Hoe ‘meer doen met minder’     
in de publieke sector?

Voor alle organisaties en diverse bestuursniveaus in de publieke sector zijn het geen 
gemakkelijke tijden. De economie heeft het (nog steeds) moeilijk, de financiële sector 
staat onder druk, en de opgespaarde reserves van de overheid worden hard geraakt. 
Tegelijkertijd nemen verwachtingen over prestaties en kwaliteit van organisaties in het 
publieke domein alleen maar toe.
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