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Domein Aantrekken en 
selecteren van talent 

Algemeen overzicht 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal afgesloten procedures 954 1.156 1.566 1.407 1.860 

Aantal vacatures 4.696 5.415 7.612 6.014 7.308 

Aantal sollicitanten 89.872 87.463 93.584 102.432 104.163 

Aantal gescreende kandidaten 47.949 46.153 47.226 54.874 62.764 

Aantal geslaagde kandidaten 6.003 8.455 9.212 16.359 18.011 

Slaagpercentage 13% 18% 20% 30% 29% 

Aanwezigheidspercentage 55% 53% 51% 54% 61% 

Doorlooptijd klant 
 Dagen gemiddeld 
 Mediaan 
 % binnen de normen 

128  
104 
64% 

120  
93 
71% 

109  
84 
74% 

138  
105 
56% 

105  
71 
69% 

Doorlooptijd kandidaat 
 Dagen gemiddeld 
 Mediaan 
  % binnen de normen 

59  
47 
73% 

51  
44 
78% 

52  
41 
80% 

65  
41 
68% 

44  
31 
84% 

Effectiviteit 
 100% - minstens 1 laureaat 
 200% - minstens 2 laureaten 

72%  
 
43%  

71%  
 
40%  

67%  
 
38%  

70%  
 
41%  

69%  
 
40%  

Laureaten per vacature 
 Gemiddeld aantal laureaten 
 Mediaan aantal laureaten 

2,05  
1 

2,13  
1 

1,93  
1 

2,57  
1 

1,93  
1 

Equilibre du jury - - 78% 71% 66% 

Laureaat geconsulteerd na 1 
maand 

2999 3571 5249 4471 6126 
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Job geaccepteerd na 1 maand 2152 2586 3961 3293 4390 

 
 
Het aantal geslaagde kandidaten voor 2021 ligt hoger dan de voorbije jaren zien we hierboven. Dit 
is vooral te verklaren door een groter aantal inschrijvingen, meer gescreende kandidaten en een 
deels gewijzigde selectieaanpak. Zo zijn er sinds enige tijd de generieke selecties per niveau, 
waarbij er na een eerste stap een laureatenlijst wordt opgemaakt en de organisaties pas in een 
volgende stap een gesprek specifiek op maat van de functie organiseren. 
 

  



Domein Aantrekken en selecteren van talent 

Jaarverslag 2021 DG R&O | 6/51 

Procedures en vacatures 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal afgesloten procedures 954 1.156 1.566 1.407 1.860 

Aantal vacatures 4.696 5.415 7.612 6.014 7.308 

 
 
Onderstaande grafieken laten de evolutie per maand zien van bovenstaande indicatoren. 

  
 

 

  

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

2018 88 78 104 70 102 113 93 66 92 120 100 130

2019 99 92 88 118 152 160 129 72 139 197 174 146

2020 129 111 89 20 48 104 161 77 130 171 163 204

2021 131 126 172 132 190 219 124 103 127 172 165 199

0

100

200

300

Aantal afgesloten federale procedures

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2018 182 148 202 231 420 371 961 437 737 523 327 876

2019 409 1236 240 535 747 1254 377 247 326 1121 437 683

2020 663 381 301 50 196 259 473 411 857 962 527 934

2021 508 540 436 531 604 666 425 382 947 415 719 1135

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Aantal vacatures
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Kandidaten en laureaten 

 

In 2021 zien we in een zeer moeilijke arbeidsmarkt toch een hoog aantal sollicitanten bij de 
federale overheid. Het aantal sollicitanten ligt zelfs op het hoogste niveau sinds 2017. 

Enerzijds zouden deze hoge cijfers kunnen verklaard worden door de initiatieven die genomen 
werden in de communicatiecampagne voor ‘werkenvoor.be’; in 2021 zijn er verschillende acties 
ondernomen om de federale overheid als werkgever onder de aandacht te brengen, o.a. met 
specifieke campagnes in de zorg- en IT-sector. 

Anderzijds wordt sinds 2020 veel inspanning geleverd om de screenings aan te passen aan de 
omstandigheden en gaan meer en meer interviews online door.  

 Interview online Interview totaal % Interview online 

2020 2.392 21.013 11% 

2021 12.096 24.169 50% 

 

2021 
Screenings-
opdrachten - 
federaal 

Screenings-
opdrachten 
– niet- 
federaal 

Bevordering 
(alle federale 
departemen
ten) 

Bevordering 
- andere 

Managemen
t - federaal 

Aantal afgesloten procedures 1.860 292 12 348 45 

Aantal vacatures 7.308 873 nvt 639 45 

Aantal inschrijvingen 104.163 14.895 7.430 3.769 649 

Aantal gescreende kandidaten 62.764 10.242 5.096 2.948 247 

Aantal geslaagde kandidaten 18.011 1.380 3.485 765 79 

Effectiviteit 
69% (100%) 
 
40% (200%) 

74% (100%) 
 
36% (200%) 

nvt 
 
nvt 

60% (100%) 
 
28% (200%) 

76% (100%) 
  

 2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal sollicitanten 89.872 87.463 93.584 102.432 104.163 
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Laureaten per vacatures 

1,93 
laureaten 
gem. en de 
mediaan 1 

1,84 
laureaten 
gem. en de 
mediaan 1 

nvt 

1,36 
laureaten 
gem. en de 
mediaan 1 

1,76 
laureaten 
gem. en de 
mediaan 1 
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Doorlooptijden  

We zien in de cijfers hieronder dat de doorlooptijd klant/kandidaat zich herstelt na het turbulente 
jaar 2020. De doorlooptijden voor zowel klant als kandidaat zijn zelfs de beste in vijf jaar tijd. Een 
van de mogelijke verklaringen hiervoor is een toenemend gebruik van het alternatief 
screeningsmodel, waardoor de procedures sneller kunnen verlopen. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Doorlooptijd klant 
 Dagen gemiddeld 
 Mediaan 
 % 

128  
104 
64% 

120  
93 
71% 

109  
84 
74% 

138  
105 
56% 

105  
71 
69% 

Doorlooptijd kandidaat 
 Dagen gemiddeld 
 Mediaan 
 % 

59  
47 
73% 

51  
44 
78% 

52  
41 
80% 

65  
41 
68% 

44  
31 
84% 

 
 
 

2021 
Screenings-

opdrachten - 
federaal 

Screenings-
opdrachten 

– niet- 
federaal 

Bevordering 
(alle federale 
departemen

ten) 

Bevordering 
- andere 

Managemen
t - federaal 

Doorlooptijd klant (aanvraag – 
lijst geslaagden): 
 

 Dagen gemiddeld 
 Mediaan 
 %  

 
We geven het percentage mee dat 
binnen de norm valt. 

105  
71 

69% 

121  
97 

41% 
nvt 

166  
125 
68% 

163  
140 

Doorlooptijd kandidaat 
(uiterste inschrijvingsdatum – 
pv): 

 Dagen gemiddeld 
 Mediaan 
 %  

 
We geven het percentage mee dat 
binnen de norm valt. 

44  
31 

84% 

42  
34 

78% 
nvt 

90  
53 

61% 

125  
101 
33% 
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Talent Exchange 

Het gebruik van de procedures van Talent Exchange is fors gestegen. Een Talent Exchange of 
Special Federal Forces maakt het mogelijk om tijdelijk en voor een korte periode binnen een 
andere federale organisatie te gaan werken in een bepaalde functie of voor een bepaald project. 
Na die periode kan de medewerker met zijn opgedane ervaring terugkeren naar zijn organisatie. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Talent 
Exchange 

39 135 160 130 199 

Special 
Federal Forces 

15 9 1 117 25 
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Management selecties 

 2018 2019 2020 2021 

Aantal afgesloten procedures 23 29 18 45 

Aantal vacatures 23 29 18 45 

Aantal inschrijvingen  484 456 381 649 

Aantal gescreende (niet-weerhouden) 
kandidaten (cv/diploma of in development 
buffer) 

106 73 51 110 

Aantal gescreende (weerhouden) kandidaten 378 383 330 539 

Aantal niet-geslaagden van geïnformatiseerd 
assessment 

91 81 75 85 

Aantal geslaagden van geïnformatiseerd 
assessment (geslaagd of vrijgesteld) 

243 258 204 327 

Aantal ontvankelijke kandidaten (mondelinge 
proef) 243 258 218 374 

Aantal afwijzingen (mondelinge proef) 118 137 113 168 

Aantal geslaagden kandidaten  44 43 45 79 

 
De cijfers in de tabel hieronder tonen aan dat het afgelopen jaar een stijging vast te stellen is in 
het aantal vrouwen in top management posities; de grootste stijging is zelfs op te merken op het 
hoogste niveau van de mandaatfuncties (N). We merken op dat het aantal vrouwen dat zich 
inschrijft voor een managementselectie beduidend lager ligt dan het aantal mannen, maar het 
slaagpercentage ligt wel hoger. 

 

 Verdeling man/vrouw oktober 2020 Verdeling man/vrouw februari 2022 

 M V M V 

N 10 4 20 11 

N-1 48 15 73 29 

N-2 15 5 15 8 
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Managementselecties - 45 selecties : 

 2021 Totaal % Man % Vrouw % X 

Inschrijvingen 649 71% 29% 0% 

Afwijzingen (dev buffer + cv-
screening + pc-test) 

195 71% 29% 0% 

Afwijzingspercentage 30% 30% 30% 0% 

Aanwezigen (mondelinge proef) 247 73% 27% 0% 

Geslaagden 79 65% 35% 0% 

Slaagpercentage 32% 28% 42% 0% 

Aanwezigheidspercentage 54% 56% 52% 0% 

 
 
Verdeling naar geslacht commissieleden: 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Aantal topselecties 19 31 29 18 45 

Aantal juryleden 137 223 211 122 325 

% vrouw 49% 47% 52% 39% 52% 

% topselecties waarbij de 
commissie minstens 33% 
vrouwen bevatte 

89% 84% 90% 67% 98% 
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Certificatie 

Taalcertificatie 

Aantal taalcertificaten uitgereikt per jaar: 

 
 

 
 
 
  

 2021 

Aantal kandidaten ingeschreven voor een 
taalprocedure 21.150 

Aantal kandidaten gescreend tijdens een 
taalprocedure 21.956 

Aantal unieke kandidaten 14.574 

Aantal taalcertificaten uitgereikt 6.081 
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Certificatietrajecten voor autonoom selecteren  
 

Traject 
Inschrijvingen 
2018 

Inschrijvingen 
2019 

Inschrijvingen 
2020 

Inschrijvingen 
2021 

Autonomie “A-Z” 63 77 53 
75 (10 gestopt 
en 1 on hold) 

Autonomie 
“Interview” 31 47 93 (7 gestopt) 56 (6 gestopt) 

Autonomie 
“Administratief” 23 23 

42 (28 + 14 FR 
‘Admin Epi’ 
traject okt 2020) 

23 (4 gestopt) 
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Certificatie bewaking 

 

 2019 2020 2021 

Aantal ingeschreven 
kandidaten voor 
examen ‘Recht’ 

4803 3377 4330 

Aantal ingeschreven 
kandidaten voor 
PTO* 

2769 2210 2986 

Aantal ingeschreven 
kandidaten voor 
PTO* en Recht 

7572 5587 7316 

*PTO: psychotechnisch onderzoek 

Het aantal inschrijvingen is na de covid-periode terug genormaliseerd en gestegen tot het niveau 
van 2019,  waarbij sinds oktober 2021 een extra opdracht voor de certificatie van 
gemeenschapswacht mee werd opgenomen. We verwachten in 2022 dat door deze opdracht de 
cijfers nog verder zullen door stijgen.  
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Domein Ontwikkelen van 
kennis en vaardigheden 

Klassikaal leren & webinars 

 Sessies Inschrijvingen 
Unieke 
personen 

Opleidings
-datums * 

Opleidings-
dagen * 

Aanwezigheids
-percentage 

2019 1.178 13.450 7.795  4.055   2.732,5  79,48% 

2020 863 9.607 5.748  2.678   1.583,0  76,78% 

2021 1.433 16.390 8.063  6.674   3.765,5  79,11% 

 
* Het aantal opleidingsdatums is het aantal verschillende dagen waarop de sessies zijn 
doorgegaan. Het aantal opleidingsdagen wordt als volgt berekend: wanneer de sessie per periode 
(voor- of namiddag) 4u of minder duurt, wordt deze als een halve dag geteld, in het andere geval 
als 1 volledige dag. 

 Gerealiseerde sessies 

 
 
Het aantal gerealiseerde sessies kende een stijging van 66% t.o.v. 2020 en lag ook hoger dan in 
2019.  



Domein Ontwikkelen van kennis en vaardigheden 

Jaarverslag 2021 DG R&O | 17/51 

Het aanbod was in 2021 ook diverser dan in de voorgaande jaren:  318 verschillende opleidingen 
in 2021 tegenover 307 in 2019 en 276 in 2020. 
De meeste sessies werden afgesloten in de maanden juni, januari, oktober en mei. 
  

 
 
 

 
 
95% van de sessies 2021 werden geheel in de vorm van webinar aangeboden. In 2020 was dit al 
gestegen tot 55%. 
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Gerealiseerde sessies per type aanbod 

Type aanbod 2019 2020 2021 

Aanbod voor organisaties 264 237 229 

Events 4 3 46 

Aanbod voor individuen 893 622 1.131 

Trajecten 17 1 27 
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In het open aanbod voor individuen zijn de top 3 domeinen qua aantal sessies in 2021 Talen, 
Persoonlijke ontwikkeling en Loopbaanontwikkeling, en ICT.  
 
De grootste stijging zien we binnen Talen, Welzijn en Leadership. 
 

 
 

Inschrijvingen voor de gerealiseerde sessies 

 

 
Ten opzichte van 2020 zien we een stijging van 70% wat betreft het aantal inschrijvingen. 
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Inschrijvingen per type aanbod 

Type aanbod 2019 2020 2021 

Aanbod voor organisaties 3.047 2.651 2.192 

Events 311 109 3.110 

Aanbod voor individuen 9.924 6.833 10.778 

Trajecten 168 14 170 

 
Het aantal inschrijvingen voor events is in 2021 sterk gestegen omdat dit voor het eerst verplicht 
geregistreerd werd in ITMA. Bovendien dienen personen zich in te schrijven per workshop, 
waardoor het aantal events nog veel hoger ligt dan voorheen. 
 
Ook voor trajecten, dit zijn voornamelijk de ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden, zien we 
een sterke stijging. Deze trajecten zijn gestart in 2020 en beëindigd in 2021. 
 
Het aantal inschrijvingen voor het aanbod voor individuen ligt met 10.778 inschrijvingen zelfs iets 
hoger dan de 9.924 inschrijvingen in 2019. Op p.18 zagen we dat in 2021 95% van de sessies als 
webinar werd aangeboden. Dit heeft de deelnemers duidelijk niet afgeschrikt. 
 
De top 3 domeinen qua aantal inschrijvingen in 2021 zijn Persoonlijke ontwikkeling en 
Loopbaanontwikkeling, Talen en ICT. De grootste stijgingen zien we binnen Leadership, HRM en 
Welzijn. 
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Geannuleerde sessies 

Ten opzichte van 2020 zijn er 54% minder sessies geannuleerd moeten worden. Dit had vooral een 
zeer grote impact op het aantal inschrijvingen die hierdoor ook geannuleerd moesten worden: 
90% minder dan in 2020.  

 Geannuleerde 
sessies 

Inschrijvingen Opleidingsdata Opleidingsdagen 

2019 123 366 367 257,5 

2020 386 2.772 910 698,0 
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2021 179 294 923 496,0 

Terwijl in 2020 50% van de sessies werden geannuleerd omwille van overmacht, was dat vorig jaar 
nog slechts 10%.  

 

 

 
De meest voorkomende reden om sessies te annuleren in 2021 was omdat het aantal deelnemers 
niet bereikt was. 

 

Redenen annulatie 2019 2020 2021 

Aantal deelnemers niet bereikt 39,84% 13,47% 63,13% 

Annulatie door NoGo 1,63% 3,63% 2,79% 

Annulatie door overmacht 2,44% 49,74% 10,06% 

Geen reden opgegeven 34,96% 31,61% 18,44% 

Lokaal niet beschikbaar 0,81% 0,26%  

Trainer niet beschikbaar 17,89% 1,30% 5,03% 

Vereiste resource niet beschikbaar 2,44%  0,56% 
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Aanwezigheidspercentage 

Over het algemeen zien we in 2021 een kleine stijging van het aanwezigheidspercentage ten 
opzichte van 2020. 
 

Aanwezigheidspercentage per type aanbod 

 2019 2020 2021 

 % aanwezig % aanwezig % verschil % aanwezig % verschil 

Aanbod voor 
organisaties 

90,14% 87,42% -3,0% 91,14% 4,3% 

Events 93,87% 94,50% 0,7% 96,08% 1,7% 

Aanbod voor 
individuen 78,33% 75,40% -3,7% 78,21% 3,7% 

Trajecten 93,40%   79,83%  

 
Het type aanbod ‘trajecten’ omvat in bovenstaande cijfers enkel de ‘Ontwikkelingstrajecten 
voor leidinggevenden’ die in 2021 afgewerkt werden. Deze werden in 2020 gestart net voor de 
Covid-crisis en moesten omschakelen naar volledige online-leervorm na de tweede dag 
klassikale opleiding. Dit verklaart vermoedelijk de hogere uitval binnen deze trajecten. Niet 
elke deelnemer beschikte nadien immers nog over de nodige tijd om aan het traject verder 
deel te nemen of wenste dit niet online te doen. 
 
Het laagste aanwezigheidspercentage merken we nog steeds op binnen het domein Talen, 
maar we zien wel een stijging t.o.v. 2020 én 2019. Het lagere percentage is vermoedelijk te 
verklaren door de langere duur van de opleiding en de grotere spreiding van de sessiedagen. 
 
 

Aanwezigheidspercentage domein Open aanbod voor individuen 

 2019 2020 2021 

 % aanwezig % aanwezig % verschil % aanwezig % verschil 

Bestuurskunde 87,44% 91,31% 4,4% 87,64% -4,0% 

Communicatie 82,24% 93,75% 14,0% 87,44% -6,7% 

HRM 86,89% 90,78% 4,5% 89,78% -1,1% 

ICT 90,32% 86,72% -4,0% 88,14% 1,6% 
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Internationale 
materies 88,89% 96,32% 8,4% 92,23% -4,2% 

Leadership 74,11% 79,37% 7,1% 82,89% 4,4% 

Management 83,69% 84,61% 1,1% 87,37% 3,3% 

Opleiden, coachen 
en begeleiden 86,33% 86,15% -0,2% 85,46% -0,8% 

Persoonlijke ontw. 
en 
Loopbaanontwikk
eling 

88,89% 84,03% -5,5% 88,09% 4,8% 

Talen 65,75% 61,92% -5,8% 67,76% 9,4% 

Welzijn 91,02% 85,36% -6,2% 89,21% 4,5% 
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Profiel unieke personen 

We zien net iets meer Franstalige deelnemers aan de BOSA-opleidingen dan Nederlandstalige 
deelnemers. Voor online leren via de e-Campus was dit ongeveer gelijk (zie verder). 

   

 

64% van de unieke personen was een vrouw. Dit is vergelijkbaar met de cijfer voor online leren 
waar 67% van de deelnemers vrouwelijk was. 
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Online leren – eCampus 

 Leer-
oplossingen Deelnames 

% 
verschil 

Unieke 
bezoekers 

% 
verschil 

Gem. # deelnames / 
persoon 

2019 +7 11.450  6.297  1,82 

2020 +60 32.000 179% 10.873 72% 2,94 

2021 +18 22.254 -30% 9.501 -12% 2,34 

 

 
Leeroplossingen 

Totaal aantal leeroplossingen in de e-Campus op 31/12/2021 

 

 

 Op 31/12/2021 stonden er 252 online leeroplossingen in productie op de e-Campus. 

De steile opmars van bijkomende online leeroplossingen in 2020 (+ 60) zet zich in 2021 verder, 
hoewel minder steil (+18). 



Domein Ontwikkelen van kennis en vaardigheden 

Jaarverslag 2021 DG R&O | 28/51 

Gecreëerde online leeroplossingen in de laatste 3 jaren 

 

 
 

De nieuwe online leeroplossingen betroffen voornamelijk leeroplossingen binnen ICT en dit zowel 
voor opleidingen waarbij licenties worden aangekocht als echte open opleidingen zonder 
bijhorende licentie. 
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Deelnames online leren op de e-Campus 

 

 
In vergelijking met 2020, waarbij er een zeer grote stijging was van online leren op de e-Campus, 
waren er in 2021 30% minder deelnames, maar dit blijkt nog steeds bijna een verdubbeling ten 
opzichte van de deelnames in 2019. 
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Het grootste aantal deelnames in 2021 zien we voor de domeinen HRM, ICT, persoonlijke 
ontwikkeling en Loopbaanontwikkeling. De top 3 voor aantal leeroplossingen per domein is: ICT 
(105), Opleiden, coachen en begeleiden (38) en HRM (30).  

Aantal deelnames per domein 

 2019 2020 2021 

 Aantal Aantal % verschil Aantal % verschil 

Algemeen 0 6  389 6383,33% 

Bestuurskunde 1.102 2.234 102,72% 2.133 -4,52% 

HRM 2.546 5.003 96,50% 4.195 -16,15% 

ICT 1.709 4.731 176,83% 4.018 -15,07% 

Leadership 10 10 0,00% 152 1420,00% 

Management 796 1.184 48,74% 925 -21,88% 

Onbekend 309 468 51,46% 293 -37,39% 

Opleiden, coachen en 
begeleiden 

365 10.616 2808,49% 3.591 -66,17% 

Persoonlijke ontw. en 
Loopbaanontwikkeling 

2.423 4.314 78,04% 3.288 -23,78% 

Selectie 671 633 -5,66% 692 9,32% 

Talen 1.197 2.326 94,32% 2.017 -13,28% 

Welzijn 322 475 47,52% 561 18,11% 
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Unieke bezoekers e-Campus 

De daling van het aantal unieke bezoekers is iets minder sterk dan het aantal deelnames: we 
trekken nog steeds een groot publiek aan voor online leren, maar deze consulteren gemiddeld 
minder verschillende leeroplossingen. 
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Domein Begeleiden van 
talent en organisaties 

 Coachingsactiviteiten (Lumen)  

Omdat we in 2020 op de virtuele golf hadden leren varen, was 2021 een vervolg: alle activiteiten 
werden online georganiseerd om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Geen enkel 
product of dienst is in kwantiteit of kwaliteit verminderd. Integendeel: we hebben een stijging 
gezien van het aantal aanvragen voor individuele coaching en we hebben het aanbod verder 
ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van federale teams en ambtenaren.  

Activititeiten ‘Netwerk Lumen’ voor de interne federale coaches  

 Er zijn 3 netwerkbijeenkomsten georganiseerd rond de thema's systemisch, positieve 
psychologie en Gestalt. In tegenstelling tot de pre-COVID-periode zijn vergaderingen over 
het algemeen korter maar trekken ze evenveel deelnemers.  

 Voor de coaches werden 2 infosessies georganiseerd. We lanceerden het initiatief in 2020, 
tijdens de eerste COVID-golf, en zetten het voort in 2021 om in contact te blijven met 
coaches en hun vragen te beantwoorden.  

 5 themagroepen zetten hun activiteiten voort door online bijeen te komen. Daarnaast zijn 
er activiteiten ontwikkeld om bijvoorbeeld in de behoeften van het terrein te voorzien: 

o De groep stress & burn-out is gegroeid: er zijn er momenteel 30 personen die 
mensen ondersteunen in stressvolle situaties of in pre/post burn-out periodes.  

o De ludocoachinggroep heeft bijvoorbeeld tools ontwikkeld voor teams die in 
hybride modus werken. 

o De intervisiegroep ondersteunt coaches die op hun beurt teams virtueel 
ondersteunen. 

 

Opleidingsactiviteiten 

 Alle trainingen zijn virtueel georganiseerd en er is om sanitaire maatregelen geen enkele 
training afgelast.  

 Intervisies en supervisies voor coaches zijn ook online georganiseerd. Anderzijds stellen we 
vast dat de participatiegraad aan dit soort activiteiten daalt: de coaches blijven 
geïnteresseerd in de dienst maar worden door de context overladen met werk. 
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Coachingsactiviteiten  

In 2021 werd het aanbod van coaching en ondersteuning ook in de verf gezet door de 
communicatiecampagne over hybride werken. 

(*) Een zestigtal van deze individuele coachings heeft betrekking op een stress- en 
burnoutbegeleiding 
 

Raamcontract Lumen 2016 

Lot 12 van het raamcontract ‘Lumen 2016’ werd sterk bevraagd door federale organisaties om 
tegemoet te komen aan de noden van het veld en de context. Gezien het aantal bestellingen zal 
dit lot voortijdig gesloten moeten worden. 

 

 
  

Kerncijfers Coaching  2019 2020 2021 

Aantal LUMEN coaches 135 141 153 

Aantal aangesloten federale organisaties binnen 
Lumen netwerk 20 26 28 

Aantal individuele coachings door Lumen 66 85 161 (*) 

Aantal aanvragen voor groeps- of teamcoachings 
via Lumen 

91 84 86 

Aantal deelnames online community E-lumen 64 75 92 
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Loopbaanbegeleiding 

Activiteiten Talent Plus netwerk 

Elke ambtenaar kan rechtstreeks een loopbaanbegeleiding aanvragen bij het loopbaancentrum of 
bij zijn/haar Talent Plus organisatie (cijfers hierboven).  Voor de verdere professionalisering van 
het ‘Talent Plus’ netwerk van de federale loopbaancoaches organiseert het loopbaancentrum 
opleidingsactiviteiten (18,5 online opleidingsdagen in 2021).  In 2021 werd een oproep gelanceerd 
om dit netwerk verder uit te breiden. De 64 aangemelde coaches-in-wording zullen in de loop van 
2022 de Basisopleiding Loopbaanbegeleiding starten. 

Loopbaanbegeleiding en Heroriëntering 

Heroriënteringstrajecten zijn beperkt tot personeelsleden van Talent-on-the-move 
organisaties. De betrokken ambtenaar kan onder begeleiding oriënterende stages doorlopen 
in een Talent-on-the-move organisatie. Het is hierbij de bedoeling de competenties te 
ontwikkelen die nodig zijn voor de gewenste heroriëntering van de loopbaan.  
 
We zien in 2021 een forse stijging (121%) van het aantal (online) begeleidingen onder de vlag  
loopbaanbegeleiding en heroriëntering in vergelijking met voor de corona-crisis (2019). 

Sinds 2021 kan elke organisatie een competentiebilan voor een van zijn medewerkers 
aanvragen in het kader van een formeel re-integratietraject na langdurige ziekte. Ook in het 

Loopbaanbegeleiding 2019 2020 2021 

Loopbaanbegeleiders in het Talent Plus netwerk 71 58 67 

Aantal organisaties in het Talent Plus Netwerk 12 14 16 

Loopbaanbegeleidingen 111 102 174 

Loopbaangesprekken / 8 49 

Heroriëntering 2019 2020 2021 

Aangesloten organisaties in het Talent on the Move-
netwerk 

8 8 10 

Heroriënteringstrajecten 10 5 20 

Competentiebilans / 5 25 
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kader van projecten waarbij groepen van medewerkers een nieuwe wending nodig hebben in 
hun loopbaan is dit mogelijk. Dit competentiebilan is een beschrijvend rapport van iemands 
ervaring, competenties, motivaties en interesses, gebaseerd op een zelfreflectieoefening van 
de medewerker, een interview en eventueel één of meerdere testen. 
 
Talentontwikkeling - Job en teamcrafting 

De workshops  en selfservice module “kiezen voor talent” blijven populair maar namen in 2021 af 
ten voordele van de workshops en selfservice module “Jobcrafting”. De op maat begeleidingen 
voor organisaties  hernamen in 2021 stilletjes aan na een grote dip in 2020. 

 

Ontwikkeling van de Tool Federale Loopbaanpaden 

In 2021 ontwikkelden we een interactieve tool om ambtenaren te helpen hun weg te vinden in 
de vele doorstroommogelijkheden die de federale overheid te bieden heeft. Deze tool komt 
ook goed van pas voor loopbaancoaches en HR-diensten.   Tool ‘Federale loopbaanpaden’ 
Fedweb (belgium.be) 

 

Het webinar “Mobiliteit herdenken in het tijdperk loopbanen in beweging” dat in 2021 door 
het loopbaancentrum werd georganiseerd had de ruime belangstelling van 203 federale 
ambtenaren. 

  

Talentontwikkeling 2019 2020 2021 

Deelnames selfservice “kiezen voor talent” 132 287 76 

Deelnemers workshops “kiezen voor talent” 124 53 56 

Op maat begeleiding-organisaties 7 2 2 

Job en team crafting    

Deelnemers selfservice “Jobcrafting” / 66 102 

Deelnemers workshop “Jobcrafting” / 29 25 

Teams workshop “teamcrafting” 2  2 2 

Op maat begeleiding - organisaties 5 2 4 
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 Leiderschapstrajecten 

Leiderschapstrajecten 2019 2020 2021 

Ontwikkelingstrajecten leidinggevenden 94 / 172 

Individuele coachings op vraag (in uren) 197 87 108 

Follow-up intervisies op vraag 135 14 125 

 
In 2021 zijn er 172 deelnemers aan het traject voor leidinggevenden gestart. Deze zullen dit in 
2022 afronden. 
 

In Vivo trajecten 2019 2020 2021 

Vitruvius Leadershiptrajecten  51 58 44 

Mindful peercoaching 30 35 44 

Mindful mediation   45 17 47 

Mindful op weg naar je pensioen / 12 22 

Alumni In Vivo ressourcement 175 52 177 
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Activiteiten gericht naar 
klantenorganisaties 

 2021 

Aantal transformatietrajecten 9 

Aantal afgenomen enquêtes 15 

Aantal workshops in Netwerk Cop Agile 4 

 

Transformatietrajecten 

 Culture change digitalisation (NWOW) - Advies en ondersteuning 
 3 trajecten omtrent Change management (o.a. onboarding medewerkers van afdelingen 
 5 trajecten omtrent User Centric Text Writing – Advies, begeleiding en ondersteuning 

Enquêtes 

 5 enquêtes omtrent Tevredenheid van het personeel 
 1 enquête omtrent Telewerk aan de federale overheid 
 3 enquêtes omtrent Klanttevredenheid 
 1 enquête omtrent de fietsinfrastructuur bij de federale overheid 
 5 enquêtes in het kader van projectondersteuning bij eProcurement 

Netwerk Community of Practice - Agile 

 Agility & Leiderschap workshop 
 Workshop Service Design – samenwerking DG DT – Team Transformatie 
 Agility & Organizational design workshop 
 Agility & Technical debt workshop – samenwerking Federale Pensioendienst 

Het aantal aanwezigen bij de workshops was tussen de 20 en 50 deelnemers, vanuit meerdere 
federale organisaties. 
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Domein HR-beleid en 
reglementering 

 Workforce Planning 

 
SEPP - Workforce Planning is verantwoordelijk voor het coördineren van de Monitoring van het 
risico op overschrijding van de personeelsenveloppes via het Platform SEPP: 

 2019 2020 2021 

Aantal federale entiteiten 57 54 54 

Vertegenwoordigd een 
personeelsbestand van  

52.964 VTE 53.816 VTE 54.263 VTE 

Vertegenwoordigd een 
personeelskrediet van 

3.440.000.000 euro 3.498.668.000 euro 3.484.847.000 euro 

Personeelkrediet effectief 
uitgegeven 

3.274.089.536 euro 3.313.560.976 euro 3.382.208.775 euro 
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NIDO 

Marktplaats Gov buys Innovation: 

Gov Buys Innovation is een instrument om ambtenaren de kans te geven goed te weten te komen 
welke mogelijkheden op de markt beschikbaar zijn, of ze werken en of ze in een overheidscontext 
gebruikt kunnen worden. Het is een innovatietool die pas succesvol kan zijn door verschillende 
disciplines met elkaar te bundelen: een overdachte innovatie-methodologie, HR en 
changemanagement, IT en het verkennen van opportuniteiten van nieuwe technologie, marketing, 
communicatie, netwerken en overheidsopdrachten. De website laat marktverkenning in de brede 
zin toe, inclusief experimenteren. We werken met opdrachten van beperkte waarde bij het 
aankopen van experimenten. 

 3 afgelopen experimenten 
 5 challenges opgestart:  

o Experimenten: Persopoint en Gegevensbeschermingsautoriteit 
o Marktconsultaties Challenge HR Tools, Museum Voor Natuurwetenschappen en 

BOSA Future proof Skills  
 Deze laatste marktverkenning is uitgemond in een piloot die begin 2022 is opgestart. 

Op 29 november heeft BOSA met GBI de zilveren medaille gewonnen in de categorie Innovatie bij 
de EPSA awards van EIPA. Ondertussen is GBI ook genomineerd voor de eGov awards van Agoria. 
De uitreiking is voorzien op 17 maart. 

Netwerk Innovatie 

Network Innovation is het netwerk van ambtenaren met een hart voor innovatie. Dit netwerk heeft 
tot doel om innovatie te versnellen binnen de publieke sector. FOD BOSA heeft alle nut om dit 
netwerk levendig te maken, het stelt Nido namelijk in staat om ook haar rol bij OPSI van de OESO 
als nationaal contactpunt te kunnen vervullen, internationale cases terug te koppelen naar het 
nationale niveau en ook Belgische cases in de kijker te zetten op internationaal vlak. Nido kan zo bij 
uitstek een rol van matchmaker en knowledge-broker vervullen. Dit alles positioneert de hele FOD 
BOSA als een van de belangrijkste innovatiebronnen bij de Belgische overheid. 

Nido organiseerde in 2021 drie inspiratiesessie  

- Challengegerichte innovatie (96 inschrijvingen) 
- Samenwerken met startups voor een innovatievere overheid (121 inschrijvingen) 
- Intrapreneurship: hoe ondernemen binnen de overheid als een diplomatieke rebel. (83 

inschrijvingen) 
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 Aantal leden is gestegen naar 253 leden komende uit de federale overheid, Vlaamse, 
Brusselse, Waalse, enkele steden en academici 
 

Innovation Award 

De voorbereidingen zijn aangevat om in 2022 de eerste Federal Innovation Award te 
organiseren met als doelstellingen: 

 Innovatieve inspanningen binnen de federale overheid zichtbaar maken en erkennen; 
 Nieuwe samenwerkingen creëren die innovaties versnellen; 
 Innovaties binnen de federale overheidsdiensten actief ondersteunen en aanmoedigen. 
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Klachten  

Vaststellingen klachtenbeeld 

Aantal afgesloten ontvankelijke 
klachten volgens mate van 
gegrondheid 

2019 % 2020 % 2021 % 

Gegrond 137 14% 76 12% 83 10% 

Deels gegrond 35 4% 7 1% 9 1% 

Ongegrond 777 82% 563 87% 724 89% 

 

De ingediende verzoekschriften 

FR NL Totaal 

8 2 10 

 

De arresten 

Gewonnen 
FR 

Gewonnen 
NL 

Verloren 
FR 

Verloren 
NL Gewonnen Verloren 

3 2 - - (100%) - 
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Domein Welzijn & 
preventie 

Strategie en klantenrelaties 

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door de komst van verscheidene nieuw aangesloten organisaties 
bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (12 in 
totaal) waarvoor een aanzienlijke hoeveelheid onboardingswerk werd verricht. 

 
 

Er werd ook gewerkt aan  :  

- Een instrument voor zelfanalyse van telewerken om de ergonomie van de werknemers te 
verbeteren in een tijd waarin telewerken steeds belangrijker wordt. Dit instrument is 
voltooid en is ter beschikking gesteld van de aangesloten organisaties  

- Een herziene vragenlijst voor de uitvoering van risicoanalyses in verband met werkplekken. 
Deze vragenlijst bevindt zich sinds december 2021 in de testfase.  

In het kader van de coronaviruscrisis werd een belangrijke samenwerking opgezet met Unit 2 van 
DG R&O van de FOD BOSA en met het kabinet van de minister van Ambtenarenzaken om een 
omvangrijk programma uit te voeren dat gericht is op de verbetering van de mentale veerkracht. 
Deze samenwerking resulteerde in het voorstel en de uitvoering van een eerste actieplan. Deze 
werkzaamheden zullen in 2022 worden voortgezet. 
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-  

 
Alle geplande risicoanalyses (RA) in verband met beeldschermwerk of psychosociale risico's voor 
organisaties in het federale landschap werden uitgevoerd. 

 

Preventieactiviteiten  

 

Aantal activiteiten in 
het kader van : 

Departement 
Medisch 
Toezicht 

Departement 
Risicobeheer 

Departement 
Psychosociale 
aspecten 

Totaal 

1. organisatiebezoeken 77 7 3 87 

2. opleidingen 33 37 61 131 

3. risico-analyses 211 75 235 521 

5. hulp aan interne 
diensten 

31 28 20 79 

6. interventies 
psychosociale aspecten 

1   63 64 
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7. metingen 2 11   13 

8. vergaderingen 379 101 198 678 

9. andere 56 19 74 149 

 
 

Medisch Toezicht  

De medische dienst concentreerde zich op de uitvoering en communicatie van 
preventiemaatregelen. Er werd een team opgericht voor de behandeling van verzoeken via de 
COVID19-mailbox en voor de tracering van contacten en clusterbeheer. De procedures werden 
regelmatig aangepast aan de veranderende richtlijnen van de regering. 

In de maanden mei en juni 2021 nam Empreva deel aan de nationale vaccinatiecampagne en 
werden meer dan 5 000 mensen in gevangenissen gevaccineerd op 10 verschillende locaties. 

De medische directie heeft ook deelgenomen aan talrijke externe netwerken en werkgroepen om 
te zorgen voor een gemeenschappelijke visie (binnen de externe diensten), in overeenstemming 
met de door de regering vastgestelde richtlijnen. 
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Enkele kerncijfers van het medisch toezicht: 
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Opsplitsing per type van de gerealiseerde consultaties: 

 
De uitschieter van 11.707 consultaties betreft de vaccinaties, o.a. deze uitgevoerd in het kader van 
de nationale vaccinatiecampagne tegen COVID19. 
 
Consultaties m.b.t. werkhervatting – overzicht jaren 2017 - 2021: 
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Risicobeheer  

Naast de verschillende adviezen die in het kader van de gezondheidscrisis zijn uitgebracht, zijn ook 
talrijke metingen van de luchtkwaliteit binnenshuis verricht en aanbevelingen gedaan. 
De steun aan de leden omvatte ook vele huisbezoeken aan de werkplek in verband met de 
aanschaf van kantoorapparatuur voor mensen met erkende handicaps. Dit gebeurde als 
onderdeel van een project dat werd gefinancierd door de minister voor Ambtenarenzaken. 

De technische comités en andere werkgroepen zijn zoveel mogelijk doorgegaan, hoewel niet 
evident gezien de bijzonder moeilijke context. 

Hieronder een grafiek omtrent specifieke aanvragen voor interventie (DIS = Demandes 
d’Intervention Spécifique – SA = Specifieke Aanvragen) : 
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Psychosociale aspecten 

De nasleep van de COVID-pandemie noodzaakt nog steeds aanpassingen voor de federale 
medewerkers.  

Naast de voortzetting van hun juridische taken hebben de preventieadviseurs voor psychosociale 
aspecten deelgenomen aan  : 

- de interdepartementale werkgroep “Agressie tegen inspecteurs en opvolging ervan door 
parketten en rechtbanken” 

- overlegvergaderingen met de loopbaan- en burnoutcoaches 
- de opvolgingsgroep van de FOD WASO over de wetgeving rond psychosociale aspecten 
- intervisiegroepen voor preventieadviseurs psychosociale aspecten. 

Sommige geplande opleidingen moesten tijdens de lockdown worden uitgesteld, maar in 2021 
konden de geplande sessies in elke taalrol toch doorgaan. De opleidingscursussen werden 
aangepast zodat ze op afstand of online konden worden georganiseerd. 

 
 
In 2021 is de centralisatie van het register van feiten van derden met beveiligde digitale 
transmissie via de Kitry-software voor 100% operationeel gemaakt, waardoor de interne 
preventieadviseurs rechtstreeks toegang hebben tot het register. 
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Besluit 
We zien bij de meeste R&O-activiteiten een terugkeer naar het volume dat voor de Covid19-crisis 
gepresteerd werd, met regelmatig zelfs een overtreffen hiervan. De toename aan online-
activiteiten is onherroepelijk en blijkbaar ook geen drempel voor de federale ambtenaar. 

In dit besluit halen we enkele frappante zaken aan. Zo lazen we bij het domein ‘Aantrekken en 
selecteren van talent’ dat er in 2021 t.o.v. 2019 een verdubbeling was van het aantal geslaagde 
kandidaten tot meer dan 18.000. Daarnaast kende de befaamde gemiddelde doorlooptijd 
historisch lage cijfers, zowel voor de klant die we bedienden als voor de aangemelde kandidaat. In 
beide gevallen verklaart het toegenomen gebruik van digitale communicatie (met bijvoorbeeld 
12.000 online interviews) deels de genoteerde verbetering. Naast het feit dat een kortere 
doorlooptijd het vergemakkelijkte om meer procedures af te ronden tijdens het voorbije jaar, 
droegen ook de vaker ingerichte generieke selecties per niveau hun (grote) steentje bij om het 
aantal laureaten de hoogte in te duwen. 

Binnen het domein ‘Aantrekken en selecteren van talent’ viel voor 2021 ook op dat er meer 
collega-ambtenaren een professionele uitwisseling deden in het kader van Talent Exchange. Bij de 
management selecties was de vlam weer in de pan na het beduusde jaar 2020 en stelden we vast 
dat de verhouding van nieuw aangestelde mannelijke en vrouwelijke laureaten weer iets meer 
richting evenwicht trok. 

Bij het domein ‘Ontwikkelen van kennis en vaardigheden’ viel bij Klassikaal leren & webinars de 
grote reprise t.o.v. 2020 op, en zelfs een overtreffen van 2019.  Meer dan 8.000 unieke personen 
hebben zich voor een dergelijke opleiding inschreven in 2021. Hier bleek duidelijk dat het online 
geven en volgen van opleidingen het nieuwe normaal is, want 95% van de 1.429 gerealiseerde 
opleidingen in 2021 waren webinars.  

Voor het online leren op de eCampus was een terugval t.o.v. 2020 (10.900 unieke bezoekers) 
onvermijdelijk, maar het aantal unieke bezoekers lag met 9.500 nog steeds met de helft hoger dan 
in 2019. De ondertussen 252 aangeboden zelfstudie-opleidingen bieden dan ook een uitgebreide 
waaier aan interessante studie-onderwerpen. 

Ook in het domein ‘Begeleiden van talent en organisaties’ is ‘online’ het nieuwe normaal gebleken. 
De coachingactiviteiten van Lumen hebben allemaal virtueel kunnen plaatsvinden en het 
loopbaancentrum zag een forse stijging (+121%) van het aantal (online) begeleidingen onder de 
vlag loopbaanbegeleiding en heroriëntering in vergelijking met 2019. De leiderschapstrajecten 
vonden ook hun ritme van voor 2020 terug. 



Besluit 

Jaarverslag 2021 DG R&O | 51/51 

Tenslotte is binnen het domein ‘Welzijn & preventie’ ook in 2021 op bijzondere wijze bijgedragen 
aan het algemene welzijn van de bevolking door voor meer dan 10.000 vaccinaties tegen COVID-19 
te zorgen. Dat naast het vele inburgeringswerk dat de komst van 12 nieuw aangesloten 
organisaties met zich meebracht. 

Om een besluit aan een besluit te geven: de verschillende teams van DG R&O zijn er in geslaagd 
om de mogelijkheden die de nog steeds heersende covid19-crisis bood aan te grijpen om stappen 
voorwaarts te zetten en verder uit te komen in 2021 dan waar we voor deze gezondheidscrisis 
stonden. Chapeau! 


