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Beleid en Ondersteuning
in markante cijfers

0/ Woord van het directiecomité/

Solide ondersteuning in onze kerndomeinen
2021 was een uitdagend jaar voor de
FOD BOSA. Ondanks de voortdurende
coronacrisis, konden onze klanten
blijven rekenen op een solide
ondersteuning in onze kerndomeinen:
werken bij de overheid, digitale
overheid, begroting en boekhouding,
overheidsopdrachten en strategische
ondersteuning.
2021 was de start van de campagne
werkenvoor.be waarmee we de vele
troeven van de federale overheid
als aantrekkelijke werkgever in
de verf zetten. Met een aangepaste
regelgeving zorgen we ervoor dat de
nieuwe medewerkers ook sneller aan
de slag kunnen. En daarna kunnen ze
rekenen op een vlotte behandeling
van hun personeelsdossier. Steeds
meer klanten dragen immers hun
personeelsadministratie over aan onze
FOD.

Ook onze ondersteuning op vlak van
e-facturatie zit in de lift en zorgt er mee
voor dat de betaaltermijn van facturen
van federale overheidsdiensten blijft
dalen. We versterkten de monitoring en
transparantie van deze betaaltermijnen
en maakten ook werk van een helder
uitgelegde begroting.

2021 was voor ons als directiecomité
het jaar waarin we als sterk team de
leiding opnamen van deze veelzijdige
overheidsdienst. Samen met de
medewerkers van de FOD BOSA
willen we onze klanten, partners en
beleidsmakers de beste ondersteuning
geven in onze kerndomeinen.

We zitten in de cockpit voor de
digitalisering bij de overheid: dat zien
we aan de bijna 250 miljoen veilige
authenticaties (onder meer via itsme
en e-ID) bij overheidstoepassingen in
2021. En aan de voortrekkersrol die we
nemen op vlak van digitale inclusie via
de oprichting van een expertisecentrum
voor inclusief design.

En ondersteuning begint met goede
informatie. Daarom dit jaarverslag.
In wat volgt ontdek je een aantal
markante cijfers en verwezenlijkingen
uit deze kerndomeinen voor 2021. Ter
inspiratie en omdat we trots zijn op
wat we doen. Elke dag opnieuw.

Ten slotte konden onze klanten
rekenen op een gedegen strategische
ondersteuning en een reeks
nieuwe raamcontracten zodat hun
dienstverlening, ook in moeilijke
coronatijden, makkelijker op peil kon
blijven.

We wensen je veel leesplezier.
Nico Waeyaert, Liliane Verreyen,
Ben Smeets, Luc Mabille,
Jack Hamande, Ann Goossens en
Aurore Despontin.
Het directiecomité van de FOD BOSA
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Bovenaan Luc Mabille, Liliane
Verreyen, Nico Waeyaert, Jack
Hamande en gezeten Aurore
Despontin, Ann Goossens en Ben
Smeets.
Het directiecomité van de FOD BOSA
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1/ Cijfers/

FOD BOSA in cijfers

Thuiswerk
Opleiding

€157.783.000
werkingsmiddelen
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1/ Cijfers/

Communicatie
Contactcenter
Aantal vragen via e-mail en telefoon
2020

25.193

2021

30.508

BOSA bibliotheek

Klachten

1.578 klachten in 2021
waarvan 105 ontvankelijk.

31.700

In de catalogus:
•
•

32.179

•
0

20.000

40.000

60.000

•

Parlementaire vragen
Sociale media
Toename aantal volgers op
LinkedIn en Twitter.

+1.545 volgers op Linkedin;
dit brengt het totaal op 3.382
+264 volgers op Twitter;
dit brengt het totaal op 848

253

+- 13.000 boeken
+- 64.000 artikels
280 e-books
150 abonnementen
(print & online)

In 2021:

vragen in 2021

•

4.748 klanten

133

•

440 uitleningen

•

1.158 aanwinsten

mondelinge vragen

120

schriftelijke vragen
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2/ Organisatie/

FOD BOSA: Beleid & Ondersteuning
De missie van de FOD BOSA is om zijn klanten,
gebruikers en beleidsverantwoordelijken te
ondersteunen in 5 domeinen:
Werken bij de overheid
Digitale overheid
Begroting en boekhouding
Overheidsopdrachten
Strategische ondersteuning

De waarden die onze
organisatie ondersteunen
zijn:
•
•
•
•

De opdrachten van de FOD BOSA binnen deze domeinen worden
gegroepeerd rond 2 pijlers:
• de beleidscoördinatie: de beleidsverantwoordelijken
ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van
het beleid
• de ondersteunende dienstverlening: leveren van
gediversifieerde diensten en producten die worden afgetoetst
met de behoeften en verwachtingen van de klanten en de
beleidsverantwoordelijken.

Organogram

samenwerking
klantgerichtheid
respect
verantwoordelijkheid

Deze waarden dragen we
uit, zowel intern als naar
onze klanten en partners.
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3/ Beleid en Ondersteuning/

Werken bij de overheid
Ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Aantrekken en
selecteren van talent
Aantal afgesloten
selectieprocedures
2018

2.512
0
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1.500

2.000 procedures

23.641
5.000

2019
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2020

+ 70
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9.607
2020

2021
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- 70%
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Aantal deelnames

- 30%

#
30.000
32.000

20.000
0

%

11.211

0
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40
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863

Het aanbod klassikale opleidingssessies
was diverser dan in vorige jaren:

6.000
0

2018

#
18.000

16.519

2021

1.056

1.429

Aantal inschrijvingen

11.743

2020

0

1.181

#
60

in 2021 tegenover 276 in 2020 en 307 in
2019.

11.355

2019

+ 66

%

318 verschillende opleidingen

Aantal laureaten
2018

Aantal gecreërde online leeroplossingen

500

1.887

2021

Aantal opleidingssessies

1.000

2.135

2020

Online leren

#
1.500

2.029

2019

Klassikaal leren en webinars

22.254

8.949
11.450
2018

2019

2020

2021

In vergelijking met 2020, waarbij er een
zeer grote stijging was, waren er 30%
minder online deelnames, maar dit is
nog steeds bijna een verdubbeling
van de cijfers van 2019.
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3/ Beleid en Ondersteuning/

Werken bij de overheid
Begeleiden en mobiliseren
van talent

174

loopbaanbegeleidingen

161

individuele coachings
waarvan een
60-tal stress- en
burn-outbegeleidingen

86

Interactieve loopbaantool
Het loopbaancentrum ontwikkelde
een interactieve tool om ambtenaren
te helpen hun weg te vinden in de
vele doorstroommogelijkheden
die de federale overheid te bieden
heeft. Dankzij de tool ‘Federale
loopbaanpaden’ kunnen (toekomstige)
federale ambtenaren gemakkelijk
ontdekken wat hun vele opties zijn.

groepscoachings

Digitale selectieproeven
en leeroplossingen

Welzijn

De inspanningen werden voortgezet om
screenings en opleidingen aan te passen
aan de omstandigheden: zo gingen
interviews online door.
Daarnaast werd 95% van de opleidingen
geheel in de vorm van webinar
aangeboden, en zijn ondertussen 251
leeroplossingen op de eCampus
beschikbaar.

bij de Gemeenschappelijke Interne
Dienst voor Preventie en Bescherming
op het werk (Empreva)

12.081

12 nieuw aangesloten organisaties
23.695 medische consultaties

waaronder 11.707 consultaties voor
vaccinaties onder andere in het kader
van de nationale vaccinatiecampagne
tegen COVID-19

Verdubbeling
personeelsdossiers

×2

PersoPoint verwelkomde 10 nieuwe
organisaties en beheert

39.285 personeelsdossiers

waarvan 10.195 door de nieuwe
loonmotor PersoPay worden betaald.

PersoPoint 2.0
Een nieuwe business case PersoPoint
2.0 werd afgerond en legt de basis
voor verdere end2end automatisatie
op hr-gebied en verbetering van de
dienstverlening van PersoPoint.

87 organisatiebezoeken
521 preventieactiviteiten

in het kader van risicoanalyses

9 federale organisaties waar

een risicoanalyse psychosociale
aspecten werd uitgevoerd

64 interventies psychosociale
aspecten
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3/ Beleid en Ondersteuning/

Digitale overheid
Federale Dienstenintegrator
Op de platformen van de Federale
Dienstenintegrator werden er

943,5 miljoen berichten

uitgewisseld op een uniforme, veilige en
vlotte manier, tegenover 442,2 miljoen
%
in 2020, een stijging met
.

113.4

Deze berichten laten aan
overheidsinstellingen van alle
beleidsniveaus toe om gegevens uit
authentieke bronnen op een efficiënte
manier te gebruiken in hun eigen
applicaties en processen.
De Federale Dienstenintegrator stelde
hiervoor in 2021 aan z’n partners een
catalogus van 400 verschillende
diensten ter beschikking. 200
overheidsinstellingen maakten er via
500 applicaties gebruik van.

Federal Authentication
Service (FAS)
Via de Federal Authentication Service
(FAS) kunnen burgers zich authenticeren
en zo toegang krijgen tot beveiligde
online overheidstoepassingen.

250 miljoen
authenticaties af; in 2020 waren
FAS handelde bijna

er dat nog maar 134 miljoen, een groei
%
van
.
%
44,93 van de authenticaties verliep via
itsme®, de eID heeft een aandeel van 26%.

85

Digital Open
Het Digital Open netwerk organiseerde
6 masterclasses 'human centered
design', met sessies over hoe een
inclusieve brainstorm aanpakken, hoe
een roadmap opstellen ...
270 medewerkers schreven zich in,
en 56 federale overheidsprojecten
maken al gebruik van deze human
centered aanpak.
Lees meer in het activiteitenverslag
2021 van het Digital Open netwerk.

eBox
Eind 2021 telde eBox 3,28 miljoen activaties, meer dan een
verdubbeling ten opzichte van 2020. My eBox, het portaal van de
federale overheid, werd in meer dan de helft van de gevallen gebruikt om
berichten te raadplegen. Mijn Burgerprofiel van de Vlaamse Overheid en
Doccle zijn elk goed voor 22%.
Ook het aantal organisaties dat documenten verstuurt via eBox kende een forse groei: van
96 organisaties in 2020 naar 278 in januari 2022. Al deze organisaties samen verstuurden meer
dan 74 miljoen berichten, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020.
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3/ Beleid en Ondersteuning/

Begroting & boekhouding
Transparantie
rond begroting

Administratieve en begrotingscontrole
De FOD BOSA geeft strategisch advies
aan de staatssecretaris van Begroting
over budgettaire dossiers uit de
federale organisaties.
Zo voeren we de wetten op de
overheidsboekhouding en de
reglementering op de administratieve
en begrotingscontrole uit.

In 2021 zette
de FOD BOSA
een eerste
stap in meer
transparantie
rond de
begroting.

Aantal behandelde dossiers
#
3.000
2.500
2.000

2.567

2019

2020

2.818

1.500
1.000

2.818 behandelde dossiers,
De communicatie
naar het grote
publiek kreeg een
fikse update en
het begrotingsjaar
2022 werd
gepubliceerd in
een duidelijk
visueel beeld.

2.626

500

waarvan 2.206 begrotingsdossiers en
612 geneesmiddelendossiers.

0

2021

Recovery and Resilience Facility (RRF)
In het kader van het relanceplan ‘Plan Herstel en Veerkracht’ van de Europese
Unie na de COVID-crisis (RRF) ondersteunt de FOD BOSA de regering en de
bevoegde ministers bij de monitoring en rapportering van de RRF-projecten.
Hiervoor bouwen we een nieuwe rapporteringstool RRF.
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3/ Beleid en Ondersteuning/

Begroting & boekhouding
FEDCOM:
platform voor federale
overheidsboekhouding

3.958 FEDCOM-gebruikers
in 26 federale organisaties
FEDCOM bevat in 2021 in totaal

456.300 actieve leveranciers
en 328.465 klanten.
FEDCOM helpt federale organisaties
hun boekhoudkundige en logistieke
processen organiseren. De toepassing
integreert een boekhoudsysteem in
drie delen: algemeen, budgettair en
analytisch.
In 2021 werden 25.430 leveranciers
en 26.265 klanten toegevoegd.

E-facturatie

Betaaltermijn facturen

Het Mercurius-platform ondersteunt
elektronische facturatie. Het platform
ontvangt de facturen gericht aan
Belgische overheidsinstanties, en
stelt ze ter beschikking van hun
bestemmelingen.

Door het toenemend gebruik van
e-facturatie kan de federale overheid
haar leveranciers steeds sneller
betalen.

In 2021 heeft het Mercurius-platform

1,03 miljoen e-facturen

verwerkt, dat is een stijging van 78%
ten opzichte van 2020.
Het Mercurius-platform wordt
gebruikt door meer dan 2.370
overheidsinstanties en de e-facturen
die er passeren zijn afkomstig van
36.000 leveranciers.

De federale overheidsdiensten
betaalden hun facturen in 2021
gemiddeld na
dagen.

16

dagen

- 20%
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3/ Beleid en Ondersteuning/

Overheidsopdrachten
e-procurement
2019

Het federaal aankoopoverleg

15.806

2020

18.751

2021

19.980
0

5.000

Raamovereenkomsten voor federale overheidsorganisaties

10.000 15.000 20.000 opdrachten

19.980 opdrachten via
.7%
e-Procurement waarvan 96
met elektronische documenten.

Via het portaal
e-Procurement kunnen
federale, regionale
of lokale overheids
organisaties hun
overheidsopdrachten
beheren en opvolgen.
Ondernemingen kunnen op het
platform de overheidsopdrachten
raadplegen, een offerte indienen
en hun dossier opvolgen.

Het Strategisch Federaal
Aankoopoverleg (SFA) stuurt
het federaal aankoopbeleid
aan en bepaalt de prioriteiten
voor gemeenschappelijke
raamovereenkomsten.
In 2021 stelden de leden van het
SFA 14 gemeenschappelijke
overeenkomsten voor en maakten de
deelnemers 27 voorstellen over.
Er werden 19 gemeenschappelijke
overeenkomsten toegekend.

De federale opdrachtencentrale
(FORCMS)

35

FORCMS sloot
nieuwe raam
contracten af in deze domeinen:
• Informaticaverbruiksartikelen
• Aankoop, huur, onderhoud van
multifunctionele apparaten,
printers en verwante diensten
• COVID19-beschermingsmateriaal
en producten
• Levering van kantoormateriaal,
waarvan deel met
duurzaamheidslabel

Ondersteuning bij overheidsopdrachten

2.658

juridische adviezen
aan federale
overheidsorganisaties

34 opleidingen voor
meer dan 500
deelnemers
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3/ Beleid en Ondersteuning/

Strategische ondersteuning
Strategische en
operationele plannen

Monitoring
personeelskredieten

Na een grondige
evaluatie van de aanpak
rond de eerste generatie
bestuursovereenkomsten
en overleg met het
College van Voorzitters werd
een nieuw reglementair kader
uitgewerkt dat strategische en
operationele plannen binnen de
overheidsorganisaties invoert.

Het informatieplatform SEPP,
ontwikkeld om het uitwerken
van de personeelsplannen te
vergemakkelijken en de monitoring
van de personeelskosten te
verbeteren en te harmoniseren
volgde in 2021 54 federale
organisaties op, vertegenwoordigde
een personeelsbestand van
VTE en monitorde
een personeelskrediet van
miljard.

De strategische en
operationele plannen
komen in de plaats van de
bestuursovereenkomst
en -plannen, en
hebben als doel het
partnerschap tussen het beleid en de
overheidsdiensten te verbeteren.

54.263

€ 3,485

Het personeelskrediet dat effectief
werd uitgegeven:
2019

€ 3.274.089.536

2020

€ 3.313.560.976

2021

€ 3.382.208.775

Gov Buys Innovation
Het platform Government Buys
Innovation wil innovatie bij de overheid
bevorderen. Je vindt er challenges
van federale overheidsdiensten om
innovatieve oplossingen aan te brengen
voor men ze op grotere schaal uitwerkt.
Bedrijven kunnen hun eigen innovaties
voorstellen als ze denken dat die een
challenge kan oplossen.
3 afgelopen experimenten en
5 opgestarte challenges:
Experimenten: PersoPoint en
Gegevensbeschermingsautoriteit
Marktconsultaties: Challenge HR Tools,
Museum Voor Natuurwetenschappen
en BOSA Future proof skills. Deze
laatste marktverkenning werd in 2022
een pilootproject.
BOSA won met Gov Buys
Innovation de zilveren
medaille in de categorie
Innovatie bij de EPSA awards.
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Colofon
Contact
FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel
www.bosa.belgium.be
info@bosa.fgov.be
+32 (0)2 740 74 74
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