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1 . K A D E R I N G  M E D E W E R K E R S B E V R A G I N G



KADERING MEDEWERKERSBEVRAGING

1. Aanpak en opzet



Aanpak

Doel vragenlijst medewerkers: 

• Als er beslist zou worden om over te gaan tot een fusie tussen de 4 gemeenten, zal dit om stevige 
begeleiding en een doordacht verandertraject vragen om van de 4 organisaties 1 geolied team te maken. 
De vragenlijst verzamelt proactief input om dat traject te voeden. 

• Maar ook als er niet overgegaan wordt tot een fusie en er bv. beslist wordt om als 4 onafhankelijke 
administraties verder te gaan of een versterkte samenwerking op te zetten, bevat de respons uit deze 
vragenlijst nuttige informatie voor de werking van de 4 administraties om mee aan de slag te gaan. 

Statuut vragenlijst: 

• De respons van deze medewerkersbevraging dient, samen met de inzichten uit de dialoog met burgers en 
uit de bestuurskrachtanalyse, als input voor de politieke afweging. Of er een fusie/intensievere 
samenwerking komt, is nl. een politieke beslissing.

• De vragenlijst is geen poll en stelt niet de vraag naar: ben je voor of tegen. Wel willen we weten van 
medewerkers: als de fusie er komt, waarover moet dan worden nagedacht. 
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Aanpak

Voorafgaand gesprek met de managementteams:

• Voorafgaand aan de opmaak van de vragenlijsten werd in elke gemeente een gesprek met het 
managementteam georganiseerd. Deze gesprekken werden als volgt gestructureerd:

o Introductie

o Question storm: wat roept een fusie/samenwerking tussen de 4 gemeenten aan vragen op? De question 
storm is een methodiek waarbij we vanuit positief geformuleerde, open vragen capteren wat er leeft.

o Organisatiefoto: tot welke doelgroepen binnen de organisatie richt de vragenlijst zich? Welke vragen 
zouden daar kunnen leven?

o Next steps: hoe kaderen we de vragenlijst intern (conform de organisatiecultuur van elk lokaal bestuur), 
wat zijn aandachtspunten, hoe maken we de vragenlijst zo toegankelijk mogelijk voor alle doelgroepen,…

• Deze gesprekken met de MAT’s leverden zeer rijke informatie op die als basis diende voor de 
samenstelling van de vragenlijst. Daarnaast verdiepten we ons ook via desk werk in relevante research, ter 
onderbouwing van de vragenlijst. 
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Structuur vragenlijst: drie clusters

Cluster 1: vragen omtrent de huidige organisatie: waarin is de huidige organisatie sterk, waar kan ze nog het meest groeien?
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Structuur vragenlijst: drie clusters

In Kruisem werd in de eerste cluster vragen gepeild naar de ervaringen m.b.t. de fusie Kruishoutem-Zingem 

binnen de organisatie, dit a.h.v. open vragen:

• Wat was jouw grootste verwachting van de fusie Zingem/Kruishoutem?

• Welke winsten zie je tot nu toe op vlak van interne organisatie?

• Wat mis je het meest in de organisatie t.a.v. vroeger? 

• Wat zijn voor jou de belangrijkste lessen uit het huidige fusieproces? 

• Op welke manier ben je betrokken bij het huidige fusieproces in de organisatie? 
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Structuur vragenlijst: drie clusters

Cluster 2: vragen omtrent de ingeschatte kansen en bezorgdheden m.b.t. een fusie of versterkte 

samenwerking. Deze vragen omvatten drie niveaus:

• Wat kunnen kansen/bezorgdheden zijn m.b.t. de eigen plek in de organisatie (open vragen)

• Wat zijn ingeschatte kansen/bezorgdheden m.b.t. de organisatie (keuzevragen met mogelijkheid tot 
verduidelijking)

• Wat zijn ingeschatte kansen/bezorgdheden m.b.t. de klant (keuzevragen met mogelijkheid tot 
verduidelijking)

Cluster 3: vragen over het vervolgtraject: welke rol ziet men zichzelf opnemen in een eventueel 

verandertraject, wat zijn aandachtspunten, … 
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Vervolg

Voorliggend rapport schetst de grote tendenzen uit de medewerkersbevraging. Gezien we een bevraging 

georganiseerd hebben per gemeente, vertrekken we vaak van grafieken per gemeente; vervolgens distilleren we 
uit deze grafieken op maat van elke gemeente– zoals bij de gespreksavonden - wel grote tendenzen over de 4 

gemeenten heen. Waar zich echter specifieke accenten aftekenen, benoemen we dit duidelijk per gemeente.

In de terugkoppeling naar het personeel, evenals de verdere opvolging van de input (al dan niet in geval van 

een uit te werken integratie tussen de administraties), nemen de algemeen directeurs de lead. 

• In het geval er een beslissing genomen wordt om over te gaan tot een fusie, kan de respons uit deze 
vragenlijst het verandertraject voeden

• Als er niet overgegaan wordt tot een fusie, dan kan de respons inzichten aanleveren die de werking van 
elke individuele gemeente kunnen verbeteren
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2. Medewerkersbevraging: rekrutering & respons



Rekrutering & respons

Medewerkers werden vanuit hun lokale bestuur aangemoedigd om de bevraging in te vullen. 

Respons:

In Wortegem-Petegem zetten een aantal medewerkers zich samen om de vragenlijst in te vullen. 

Net zoals in het traject van de burgerbevraging werd ook hier geen representativiteit nagestreefd. De bedoeling bestaat erin
om input te verzamelen om een politieke afweging te faciliteren. 
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Gemeente Aantal medewerkers dat 
bevraging kreeg

Aantal medewerkers dat 
bevraging invulde

Kluisbergen +/- 50 32

Kruisem 140 49

Oudenaarde 402 97

Wortegem-Petegem 52 36



Rekrutering & respons

Er werd bewust voor gekozen door de 4 gemeenten om respondenten de vragenlijst anoniem te laten invullen, 

en geen persoongegevens op te vragen. 

In Oudenaarde werd wel een vraag gesteld over de werkplek van elke respondent: 
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2 .  D E  H U I D I G E O R G A N I S A T I E



De huidige organisatie: Kluisbergen

In Kluisbergen duidt men volgende drie aspecten het vaakst aan als troeven van de huidige organisatie:
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De huidige organisatie: Kluisbergen

In Kluisbergen duidt men volgende drie aspecten het vaakst aan als groeipunten van de huidige organisatie:
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De huidige organisatie: Kluisbergen

Er wordt weinig toelichting gegeven bij de troeven en verbeterpunten. Er vallen dan ook weinig duidelijke 

tendenzen uit te distilleren.
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De huidige organisatie: Kruisem

In de medewerkersbevraging van Kruisem werd de cluster vragen over de huidige organisatie anders 

aangepakt, en met name gericht op de fusie Kruishoutem-Zingem, omdat de integratie van beide 
administraties nog een impact heeft op de interne organisatie. 

Bij de vraag over de verwachtingen die medewerkers hadden over de fusie, valt een groot deel van de 

antwoorden onder te brengen onder professionalisering (verdere specialisatie en de uitbouw van expertise, 

kennisdeling en op die manier het beste van beide gemeenten valoriseren, een gestructureerde aanpak van de 

zaken, uitwerking van duidelijke procedures, uitbouw van sterke afdelingen met sterke leidinggevenden,…)

In mindere mate worden meer efficiëntie en slagkracht, betere dienstverlening en meer samenwerking tussen 

diensten aangehaald als verwachtingen bij de start van het fusieproces. 

Verschillende medewerkers geven aan zonder verwachtingen te zijn gestart. Een aantal respondenten was er 

ook nog niet bij op het moment van de fusie. 
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De huidige organisatie: Kruisem

Op de vraag welke winsten al geboekt zijn door de fusie in de interne organisatie, antwoordt een heel aantal 

respondenten “geen”. 

Toch worden door andere medewerkers al concrete winsten benoemd. De meeste respons gaat over winsten in 

de vorm van meer specialisatie en de mogelijkheid tot kennisoverdracht (concreet wordt bv. de ontwikkeling 

van een afdeling omgeving benoemd, waardoor aanvragen geïntegreerder beoordeeld kunnen worden). 

Daarnaast wordt door verschillende medewerkers ook een winst gezien in het feit dat er meer back-ups zijn. 

Een groter team & meer personeel worden ook aangehaald als winsten – het is niet altijd duidelijk of dit ook 

gaat over een grotere beschikbaarheid van personeel/back-ups of de mogelijkheid om op die manier te leren 

van elkaar. 
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De huidige organisatie: Kruisem

Op de vraag wat men mist t.a.v. vroeger vallen de meeste antwoorden misschien wel onder te brengen 

onder “persoonlijk contact” (vnl. tussen collega’s). Dat wordt op verschillende manieren ingevuld: 

men mist aanspreekbaarheid, bereikbaarheid, gemoedelijkheid, respect, vertrouwen, collegialiteit, 

interesse in de noden van het personeel, contact tussen poetspersoneel en personeel van de 

bureaus,…. Een aantal keer wordt daarbij verwezen naar de spreiding van personeel over 3 locaties 

als oorzaak. 

Ook het contact met het bestuur wordt een aantal keer aangehaald: er is sprake van een grotere 

afstandelijkheid, terwijl er vroeger meer contact en overleg mogelijk was. 

Een beperkt aantal medewerkers heeft het over een grotere afstand tot de burger. 
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De huidige organisatie: Kruisem

In vele antwoorden op de vraag welke lessen men trekt, staat het woord tijd centraal. Er is tijd nodig 

om een fusie voor te bereiden én te voltooien, cultuurverschillen te overwinnen, de interne organisatie 

en processen op orde te krijgen – naast het gewone werk dat moet gebeuren. Een medewerker geeft 

aan: “er is minstens een legislatuur nodig om alles op de rails te krijgen”.

Daarnaast zien verschillende medewerkers ook een goede begeleiding als een randvoorwaarde om 

een fusieproces tot een goed einde te brengen. Een dergelijk fusieproces is volgens een medewerker 

“niet gewoon optellen van organisaties, maar starten van 0”. Een andere medewerker vindt dat een 

dergelijk proces gedepolitiseerd moet worden en vanuit een duidelijke visie moet gebeuren. Tot slot 

haalt iemand ook aan dat de zorg voor organisatiebeheersing maar in tweede orde aan bod kwam, en 

ondergeschikt leek aan politieke akkoorden. 
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De huidige organisatie: Kruisem

M.b.t. de betrokkenheid in het lopende proces van integratie tussen beide administraties, antwoorden 

de meeste medewerkers dat ze zich niet echt betrokken voelden in het proces. 
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De huidige organisatie: Oudenaarde

In Oudenaarde duidt men volgende drie aspecten het vaakst aan als troeven van de huidige organisatie:
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De huidige organisatie: Oudenaarde

In Oudenaarde duidt men volgende drie aspecten het vaakst aan als groeipunten van de huidige organisatie:
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De huidige organisatie: Oudenaarde

In de toelichtingen omtrent troeven en groeipunten komt het thema werksfeer en interne samenwerking (met 
collega’s, diensthoofden, leidinggevenden) vaakst aan bod. Het wordt door sommigen benoemd als een troef, 
anderen zien ook nog werkpunten op dat vlak. Er wordt opgemerkt dat de werksfeer het laatste jaar gewijzigd is 
en dat er een beweging gemaakt is naar meer samenwerking tussen diensten. Toch kan het volgens sommigen 
nog beter: nog teveel diensten werken op hun eiland, er is betere samenwerking en communicatie nodig, een 
betere verhouding tussen leidinggevende en personeel. Sommigen zien kansen in het werken aan het onderling 
vertrouwen en aan collegialiteit, empathie tussen collega’s. 

Een aantal toelichtingen bij de verbeterpunten gaan over de digitale dienstverlening: er zou nog teveel met 
papier gewerkt worden, nood aan een goede digitale werkomgeving en verdere digitalisering van dossiers. Een 
beperkt aantal opmerkingen gaat over werktijden (flexibelere werktijden nodig, uitbouw van telewerk, 
gelijkstelling van werktijden nodig,…)

Tot slot wordt ook de samenwerking politiek-administratie een aantal keer benoemd als verbeterpunt, zonder dat 
daar echt benoemd wordt wat beter kan. 
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De huidige organisatie: Wortegem-Petegem

In Wortegem-Petegem duidt men volgende drie aspecten het vaakst aan als troeven van de huidige 

organisatie:
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De huidige organisatie: Wortegem-Petegem

In Wortegem-Petegem duidt men volgende drie aspecten het vaakst aan als groeipunten van de huidige 

organisatie:
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De huidige organisatie: Wortegem-Petegem

In de toelichtingen omtrent troeven van de werkgever wijzen een aantal medewerkers op de voordelen van de 

tewerkstelling in een kleine gemeente. Daarbij worden o.m. aangehaald: de variëteit aan taken en de vele 
afwisseling die dit mogelijk maakt (“we zijn van alle markten thuis”, we zijn van veel op de hoogte, we zijn klaar 

om elkaar te helpen bv. bij afwezigheid); het feit dat men dicht bij de burger en bij de collega’s staat, het directe 

contact met leidinggevenden en het beleid,…

In de toelichtingen omtrent de verbeterpunten lezen we vooral zaken die gaan over de capaciteitskant van de 

bestuurskracht: er is weinig personeel om alle taken op te vangen, budgetten zijn beperkt (bv. voor de 
aankoop van softwarepakketten), …

Een aantal toelichtingen bij de verbeterpunten gaan over de band beleid-administratie, waarbij aangegeven 

wordt dat er gewerkt moet worden aan vertrouwen van het beleid in het personeel, en dat er op vandaag te 

weinig rekening gehouden wordt met adviezen van de administratie. 
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3 .  K A N S E N &  B E Z O R G D H E D E N M . B . T .  
E E N F U S I E / S A M E N W E R K I N G



Kansen & bezorgdheden m.b.t. een fusie/samenwerking

In de volgende slides bekijken we de respons op de vraag: de ingeschatte kansen en bezorgdheden m.b.t. een 

fusie of versterkte samenwerking, en dit op drie niveaus waarop de vraagstelling van toepassing was:

• Wat kunnen kansen/bezorgdheden zijn m.b.t. de eigen plek in de organisatie (open vragen)

• Wat zijn ingeschatte kansen/bezorgdheden m.b.t. de organisatie (keuzevragen met mogelijkheid tot 
verduidelijking)

• Wat zijn ingeschatte kansen/bezorgdheden m.b.t. de klant (keuzevragen met mogelijkheid tot 
verduidelijking)

We gaan daarbij op zoek naar grote tendenzen over de 4 gemeenten heen. Waar er zich echter specifieke 

accenten aftekenen, benoemen we dit per gemeente. 

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



I.a. Kansen m.b.t. de eigen plek in de organisatie

In alle gemeenten ervaren medewerkers kennisdeling en ervaringsuitwisseling als een grote kans van een versterkte samenwerking 
of fusie. Daarbij komen o.m. aan bod: de mogelijkheid tot meer overleg met collega’s uit corresponderende diensten, het bijleren van 
collega’s (i.p.v. alleen op zoek te moeten naar de oplossing), te rade kunnen gaan bij collega’s voor moeilijke dossiers, de toegang tot 
best practices, het leren uit een grotere diversiteit aan competenties, inzicht krijgen in andere manieren van werken,… Het feit dat men uit 
die kennisdeling individueel de kennis kan opkrikken, is voor velen een stimulans. Opvallend is dat men hier samenwerking expliciet 
benoemt als hefboom om dit mogelijk te maken.

Ook de mogelijkheid tot specialisatie is een kans die in elke administratie meerdere keren genoemd wordt, al lijkt dit sterkst te leven in 
Wortegem-Petegem. 

De toegang tot meer ondersteuning en back-up komt ook naar voor als kans binnen de 4 administraties, zij het in mindere mate. 

In Oudenaarde worden, in vergelijking met de andere gemeenten, ook doorgroeimogelijkheden en de toegang tot nieuwe 
uitdagingen vaker benoemd.

Het aandeel medewerkers dat aangeeft (nog) geen kansen te zien van een samenwerking/fusie voor de eigen plek in de organisatie, is 
het grootst in Kruisem (al koppelen verschillende medewerkers dit aan de vaststelling dat het nog te vroeg is in het licht van de eerdere 
fusie), en het kleinst in Oudenaarde. 
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I.b. Bezorgdheden m.b.t. de eigen plek in de organisatie

Bezorgdheden rond functieinhoud zijn veruit het meest prominent aanwezig in de 4 administraties. Bij respondenten uit 

Wortegem-Petegem leeft deze bezorgdheid heel sterk, maar ook in de andere gemeenten kunnen veel bezorgdheden 

teruggeleid worden naar de evolutie van de functieinhoud. 

Over alle organisaties heen wordt de vraag gesteld of het samengaan van de 4 administraties niet zal leiden tot meer 

specialisatie, een verenging van het takenpakket/minder afwisseling, met als gevolg het verlies van algemene kennis 

(bv. linken zien tussen beleidsdomeinen) en een eenzijdiger takenpakket; waarbij het kunnen combineren van verschillende 

taken door velen duidelijk als een troef gezien wordt van de huidige job. 

Ook het herschikken van taken en de impact op de autonomie en de verantwoordelijkheden van medewerkers komen 

naar voor als belangrijke bezorgdheden. 

Tot slot gaat een aantal opmerkingen ook over het proces van change management in geval van een krachtenbundeling: 

hoe gaat beslist worden over takenpakketten, krijg ik evenveel kansen als iemand die hoger ingeschaald is, wordt er 

rekening gehouden met mijn interesses,… zijn vragen die hierbij gesteld worden. 
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I.b. Bezorgdheden m.b.t. de eigen plek in de organisatie

Naast bezorgdheden m.b.t. de evolutie van de functieinhoud komt ook werkzekerheid als een belangrijk 

aandachtspunt naar voor – het meest in Oudenaarde en Kluisbergen, maar ook in de 2 andere gemeenten. 

Blijft iedereen aan boord, zal er nog een plek zijn voor mij, wat met contractuelen vs. statutairen, ben ik als 

nieuweling extra kwetsbaar,… zijn vragen die hierbij aan bod komen. Ook hier worden vragen gesteld over het 

proces dat gevolgd zal worden in geval van samenvoeging van de administraties: wat met zelfde 

functies/posities, hoe zal dit objectief georganiseerd worden (bv. via examens en i.f.v. competenties; niet door 

“gemarchandeer”), zullen er ontslagen vallen,… 
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I.b. Bezorgdheden m.b.t. de eigen plek in de organisatie

Ook over de evolutie van de organisatiecultuur leven vragen over de 4 administraties heen. 

Vragen die hier naar voor komen: wat met mijn stem in het grotere geheel en zullen we niet meer een “nummer” 

worden? Zullen we de korte lijnen met collega’s en leidinggevenden niet verliezen? Wat met sociale cohesie, 

nabijheid, collegialiteit; krijgen we niet net meer competitiviteit tussen collega’s? Zal dit niet leiden tot meer 

afstand tussen de diensten? Hoe organiseren we de afstemming tussen organisatieculturen? Zal de 

laagdrempeligheid van onze organisatie hier niet onder lijden?

Over het behoud van de fysieke werkplek/standplaats leven vooral in Kruisem bezorgdheden, in mindere 

mate ook in Oudenaarde. In Wortegem-Petegem komen vooral bezorgdheden naar voor over de afstand tot de 

werkplek (verlenging pendeltijd, combinatie met gezin, …), in Kluisbergen en Kruisem leeft dit ook, maar in 

mindere mate. 
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I.b. Bezorgdheden m.b.t. de eigen plek in de organisatie

Bij een aantal gemeenten zien we ook specifieke accenten opduiken.

Zo is er zowel in Oudenaarde als in Kruisem veel aandacht voor de impact van een krachtenbundeling op de 

werkprocessen. In Kruisem wordt daarbij opvallend vaak verwezen naar het voorbije veranderproces 

waarvan de impact nog voelbaar is: de dienstverlening is nog niet gestroomlijnd n.a.v. de fusie Kruishoutem-

Zingem; werkwijzes, processen, collega’s, locaties zijn net veranderd en men voelt zich nog niet klaar om dit 

opnieuw in vraag te stellen. Ook wordt gewezen op de impact van een dergelijk veranderproces op het 

beleidswerk dat sowieso parallel ook moet blijven gebeuren. In Oudenaarde worden bezorgdheden geuit rond 

dienstverlening die niet meer uniform zou lopen vanwege de schaalgrootte, het aanpassen aan andere 

manieren van werken, de samenwerking tussen diensten die minder vlot zou lopen, het feit dat dit zou kunnen 

leiden tot meer hiërarchie, meer noodzaak aan afstemming en ook meer miscommunicatie,… Ook wordt de 

vraag gesteld hoe de inkanteling van diensten precies zal verlopen.
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I.b. Bezorgdheden m.b.t. de eigen plek in de organisatie

In Wortegem-Petegem worden, in tegenstelling tot in de andere gemeenten, bezorgdheden geuit rond het 

behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden. Met name de vrije vrijdagnamiddag komt aan bod, naast het 

niet hoeven te werken op zaterdag, de glijdende werkuren, de loonvoorwaarden en extralegale voordelen 

(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,…).

Andere topics die aan bod komen in de bevraging, maar (veel) minder significant, zijn o.m. de impact van een 

samenvoeging van administraties op de band met de burger, op de band met het beleid, op de werkdruk. Ook 

de grootte van het grondgebied wordt aangehaald en de impact daarvan op de kennis van het grondgebied en 

de langere dienstverplaatsingen. 
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II.a. Kansen voor de organisatie

In Kluisbergen duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als kansen van een fusie of doorgedreven 

samenwerking voor de gehele organisatie: 
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II.a. Kansen voor de organisatie

In Kruisem duidt men volgende 4 aspecten het vaakst aan als kansen van een fusie of doorgedreven 

samenwerking voor de gehele organisatie: 

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING

* We breiden de selectie hier uit tot 4 aspecten 
omdat er sprake is van een quasi gelijk aantal 
respondenten voor argument 3 en 4



II.a. Kansen voor de organisatie

In Oudenaarde duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als kansen van een fusie of doorgedreven 

samenwerking voor de gehele organisatie: 
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II.a. Kansen voor de organisatie

In Wortegem-Petegem duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als kansen van een fusie of 

doorgedreven samenwerking voor de gehele organisatie: 
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II.b. Potentiële nadelen voor de organisatie

In Kluisbergen duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als potentiële nadelen van een fusie of 

doorgedreven samenwerking voor de gehele organisatie: 
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II.b. Potentiële nadelen voor de organisatie

In Kruisem duidt men volgende 4* aspecten het vaakst aan als potentiële nadelen van een fusie of 

doorgedreven samenwerking voor de gehele organisatie: 

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING

* We breiden de selectie hier uit tot 4 aspecten omdat er 
sprake is van een quasi gelijk aantal respondenten voor 
argument 3 en 4



II.b. Potentiële nadelen voor de organisatie

In Oudenaarde duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als potentiële nadelen van een fusie of 

doorgedreven samenwerking voor de gehele organisatie: 

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



II.b. Potentiële nadelen voor de organisatie

In Wortegem-Petegem duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als potentiële nadelen van een fusie 

of doorgedreven samenwerking voor de gehele organisatie: 

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



II. Kansen en potentiële nadelen voor de organisatie: vaststellingen

In de 4 administraties is er sprake van een grote overlap tussen gepercipieerde kansen en potentiële nadelen van een 

fusie/samenwerking voor de organisatie in zijn geheel. De toegang tot meer kennis en ervaringen en de 

mogelijkheid tot specialisatie worden door medewerkers over de 4 gemeenten heen naar voor geschoven als 

belangrijkste kansen van een fusie/samenwerking voor de organisatie. 

Opvallend is dat medewerkers van Oudenaarde het zwaarder kunnen wegen in samenwerkingsverbanden sterk 

naar voor schuiven als een potentiële kans van een fusie/samenwerking, terwijl dit in de andere administraties veel 

minder een argument is (3/32 respondenten in Kluisbergen, 5/49 respondenten in Kruisem, 3/36 respondenten in 

Wortegem-Petegem). 

In Kruisem wordt ook strategische capaciteit van de organisatie benoemd als een belangrijke kans, maar ook in 

andere gemeenten – vooral in Oudenaarde en Kluisbergen - ziet men hier een potentiële troef in (9/32 respondenten in 

Kluisbergen, 22/97 respondenten in Oudenaarde, 5/36 respondenten in Wortegem-Petegem). 

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



II. Kansen en potentiële nadelen voor de organisatie: vaststellingen

Bij de potentiële nadelen is het verlies van de kleinschaligheid een belangrijk aandachtspunt in 

Kluisbergen en Wortegem-Petegem. In de toelichtingen bij dit argument worden de voordelen van die 

kleinschaligheid benoemd: de dienstverlening naar de burger toe staat centraler dan in een grote gemeente, 

er is een grote kennis van het grondgebied én van de burger, er is een heel directe communicatie, er zijn 

minder “eilandjes” binnen de administratie,…Een aantal medewerkers pleiten voor een samenwerking: op 

die manier hoeft de eigenheid van kleine besturen en het contact met de burger niet verloren te gaan, maar 

kan de expertise toch versterkt worden, kunnen medewerkers eens bijspringen in een ander bestuur,…

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



II. Kansen en potentiële nadelen voor de organisatie: vaststellingen

In Kruisem wordt bij de toelichtingen van de kansen en potentiële nadelen verschillende keren allusie gemaakt 

op het veranderproces n.a.v. de fusie Kruishoutem-Zingem. Daarbij wordt opgemerkt dat de fusie op vandaag 
nog weinig tastbare voordelen heeft opgeleverd en dat een dergelijk proces veel tijd vraagt. Verschillende 

toelichtingen focussen echter ook op randvoorwaarden om een fusie goed te doen slagen:

• Belang van goede leidinggevenden en een duidelijke visie

• Investeringen in personeel, ICT, procesvereenvoudiging om de vruchten van de fusie te kunnen plukken

• Gebiedsgericht werken (grondgebied verdelen in sectoren/districten) en terrein-en burgerkennis gericht 
inzetten

• Meer flexplekken om over verschillende standplaatsen heen af en toe bij andere collega’s te kunnen werken 
en kennis uit te wisselen

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



III.a. Kansen voor de klant

In Kluisbergen duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als kansen van een fusie of doorgedreven 

samenwerking voor de klant:

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



III.a. Kansen voor de klant

In Kruisem duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als kansen van een fusie of doorgedreven 

samenwerking voor de klant:

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



III.a. Kansen voor de klant

In Oudenaarde duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als kansen van een fusie of doorgedreven 

samenwerking voor de klant:

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



III.a. Kansen voor de klant

In Wortegem-Petegem duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als kansen van een fusie of 

doorgedreven samenwerking voor de klant:

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



III.a. Potentiële nadelen voor de klant

In Kluisbergen duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als mogelijke nadelen van een fusie of 

doorgedreven samenwerking voor de klant:

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



III.a. Potentiële nadelen voor de klant

In Kruisem duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als mogelijke nadelen van een fusie of doorgedreven 

samenwerking voor de klant:

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



III.a. Potentiële nadelen voor de klant

In Oudenaarde duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als mogelijke nadelen van een fusie of 

doorgedreven samenwerking voor de klant:

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



III.a. Potentiële nadelen voor de klant

In Wortegem-Petegem duidt men volgende 3 aspecten het vaakst aan als mogelijke nadelen van een fusie of 

doorgedreven samenwerking voor de klant:

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



III. Kansen en potentiële nadelen voor de klant: vaststellingen

In de 4 administraties is er sprake van een grote overlap tussen gepercipieerde kansen en potentiële nadelen van een 

fusie/samenwerking voor de klant. Bij de kansen komen de beschikbaarheid van meer financiële middelen, van 

meer mensen/middelen om participatie te organiseren, efficiëntere dienstverlening het vaakst aan bod (naast “ik 

heb hier geen mening over”). Bij de potentiële nadelen komen verlies van eigenheid, verdere verplaatsingen en 

verlies van een vast aanspreekpunt het vaakst aan bod. 

Uit de toelichtingen bij de keuzemenu’s spreekt een bezorgdheid over het behouden van de flexibiliteit van 

dienstverlening in een verhaal van schaalvergroting, en dit in de 4 gemeenten: de persoonlijke aanpak zou verloren 

gaan, er zouden meer procedures in de plaats komen, burgers zouden ook fysiek grotere afstanden moeten afleggen. 

In Kruisem wordt ook gewezen op het belang van nabijheid van dienstverlening, al merken een aantal andere 

respondenten op dat de spreiding van dienstverlening over 3 administratieve centra leidde tot meer verwarring voor de 

burger (waar kan men wanneer terecht?). 

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



III. Kansen en potentiële nadelen voor de klant: vaststellingen

In de toelichtingen bij de keuzemenu’s vinden we ook kansen en potentiële nadelen die niet benoemd worden in 
het keuzemenu:

+ een uniform beleid over een groter grondgebied creëert meer duidelijkheid (medewerker Kruisem)

+ een breder bereik voor bedrijven/verenigingen via stedelijke communicatiekanalen (medewerker Oudenaarde)

+ kans om een groter aanbod uit te werken (medewerker Oudenaarde, Wortegem-Petegem)

+ als het feit dat de gemeente geen vermogensbelasting op bedrijven heft, doorgetrokken wordt naar andere gemeenten, 
dan is dit een concreet voordeel voor bedrijven in de nieuwe fusiegemeente (medewerker Wortegem-Petegem)

+ uitbouw van ondersteunende diensten (medewerker Oudenaarde, Wortegem-Petegem)

- een medewerker van Wortegem-Petegem stelt het argument dat een fusie/samenwerking tot meer financiële middelen 
zou leiden, in vraag: alles gaat in een grote pot, er zullen keuzes gemaakt moeten worden. In Oudenaarde ziet een 
medewerker een risico in het gebruik van opgebouwde middelen om uitgestelde investeringen van anderen te financieren.

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING



IV. Potentiële domeinen voor samenwerking

Gedeelde grond voor versterkte samenwerking

• Er worden een aantal domeinen aangehaald waarop 
medewerkers een meerwaarde zien van versterkte samenwerking 
(zie tabel hiernaast). Rode draad doorheen die domeinen is het 
bundelen van expertise rond veiligheid, sociale en 
grondgebonden zaken (i.e. mobilteit, openbare werken, 
ruimtelijke ordening), daarnaast wordt het sterker gebruik maken 
van elkaars aanbod genoemd (bv. sport en cultuur). 

• In open tekstvelden benoemen medewerkers hun vragen rond de 
organisatie van de samenwerking en het beheersbaar en levend 
houden ervan: via een verregaande engagementen, via 
coordinatoren, via verzelfstandigde agentschappen, …?

• Een enkeling noemt expliciet dat de meerwaarde van 
samenwerking gering is, omdat er reeds samenwerking bestaat 
in nog ruimere samenwerkingsverbanden (intercommunales, 
binnen de Vlaamse Ardennen). 

KANSEN/BEZORGDHEDEN FUSIE/SAMENWERKING

Waardevolle samenwerkingsdomeinen (meest gedeeld 
over de gemeenten heen):

• Cultuur(aanbod)

• Kennisuitwisseling algemeen
• Mobiliteit 

• Openbare werken/infra

• Ruimtelijke ordening 

• Samenaankoop

• Sociale diensten 
• Sportinfra + aanbod

• Veiligheid

Specifiek voor een stad/gemeente:

• Kruisem: materiaal uitwisselen 

• Wortegem-Petegem: 

o polyvalente medewerkers als back-up
o goedkopere deelname aan activiteiten van 

andere gemeenten (zwembad, OK-pas,…)



3 .  R O L M E D E W E R K E R I N  H E T  V E R D E R E
P R O C E S E N A A N D A C H T S P U N T E N



Rol medewerker in het verdere proces en aandachtspunten

In de volgende slides bekijken we de respons op onderstaande vragen:

• Wil jij actief betrokken worden in een traject naar een versterkte samenwerking of fusie? (gesloten vraag)

• Wat zou jij willen bijdragen? (open vraag met mogelijkheid tot verduidelijking)

• Mochten de medewerkers van de vier gemeenten één groot team worden, wat is dan voor jou een belangrijk 
aandachtspunt? (open vraag met mogelijkheid tot verduidelijking)

We gaan daarbij op zoek naar grote tendenzen over de 4 gemeenten heen. Waar er zich echter specifieke 

accenten aftekenen, benoemen we dit per gemeente. 

ROL MEDEWERKER IN HET VERDERE PROCES EN AANDACHTSPUNTEN



I. Wens om actief betrokken te worden

We zien over het algemeen dat de helft van de medewerkers actief betrokken wil worden in het traject van 
versterkte samenwerking of fusie

ROL MEDEWERKER IN HET VERDERE PROCES EN AANDACHTSPUNTEN

Gemeente Ja Nee

Kluisbergen 50% 50%

Kruisem 46,9% 53%

Oudenaarde 44,3% 55,7%

Wortegem-Petegem 52,8% 47,2%



II. Wat zou jij willen bijdragen?

Medewerkers willen bij een versterkte samenwerking of een fusie vooral meedenken en inspraak krijgen, bv. via werkgroepen die de 
eigen gemeente overstijgen, als deelnemer, maar ook als facilitator of trekker. 

1. Concrete verticale inhoudelijke domeinen: samen onderzoeken hoe diensten en de processen daarrond versterkt kunnen 
worden zoals de loketfunctie, administratie, infomatiebeheer & archief. Met name in Oudenaarde zijn er medewerkers die zich 
opwerpen als trekker voor bepaalde thema’s, bijv. toerisme, omgeving, stedenbouw. 

2. Horizontale thema’s: Nadenken over eenvormige of nieuwe manieren van werken is een tweede punt dat vaak genoemd wordt, 
met name over processen die de inhoudelijke domeinen overstijgen. Het uitbouwen van een organisatiestructuur met daaraan 
gelinkte procedures/systemen voor behandeling van taken wordt hier onder andere genoemd. Meer concreet ziet men ook een 
verandering komen in termen van de procedures en processen rond bijv. financiële en de HR-dienst voor de nieuwe organisatie. 

In de toelichtingen valt te lezen dat men niet wil overgaan tot louter een samenvoeging, maar ook echt een aantal zaken grondig wil 
toetsen aan de nieuwe mogelijkheden en noden van de nieuwe organisatie. Bij de kleinere gemeenten is er wel wat schrik om 
geabsorbeerd te worden door Oudenaarde. Tegelijkertijd spreekt men ook de verwachting uit dat er luisterbereidheid is naar de noden 
van een kleine speler in deze potentieel grote entiteit. 

ROL MEDEWERKER IN HET VERDERE PROCES EN AANDACHTSPUNTEN



II. Wat zou jij willen bijdragen?

Minder frequent genoemd, maar onderstreept door een klein aantal medewerkers is bijdragen in de vorm van gericht 
meedenken over de noden van het personeel & draagvlak zoeken. Er leven intern wel wat bezorgdheden over het 

herschikken van taken en de impact van de fusie op autonomie en de verantwoordelijkheden van medewerkers. Een aantal 

medewerkers wil een steentje bijdragen om te zien hoe bepaalde processen en profielen optimaal ondersteund en ingezet 

kunnen worden in de nieuwe organisatie (zie ook verder onder III. Aandachtpunten).

Er worden ook wat bezorgdheden geuit over het goed bedienen van de burger, in de periode van de fusie maar zeker ook 

in de periode daarna. Een actieve en klantvriendelijke dienstverlening bij de dienst Burgerzaken binnen de nieuwe 

gemeente, digitalisering in goede banen leiden en kenbaar maken bij de burgers, maar ook aandacht voor kansarmen 

worden genoemd. 

Specifiek voor Kruisem geldt dat men de voorgaande fusie nog aan het uitwerken is en dat medewerkers in snelheid worden 

gepakt. Ook buiten Kruisem benoemen medewerkers dat er tijdens een fusie veel geld, energie en tijd gaan naar het 

veranderproces. Positief punt dat benoemd wordt is dat de best practices & leerlessen die opgedaan zijn in de recente 

fusie wel kunnen bijdragen aan een goed proces in het geval dat de 4 gemeenten tot een fusie komen. 

ROL MEDEWERKER IN HET VERDERE PROCES EN AANDACHTSPUNTEN



III. Aandachtspunten bij het worden van 1 team 

Het meest in het oog springend aandachtspunt en door medewerkers in de vier gemeenten onderstreept is 

communicatie en inspraak gedurende het proces. Uit de toelichtingen blijkt dat er bezorgheden zijn rond 

verregaande wijzigingen van jobinhoud, verloning of de werkplaats. Er gaan heel wat stemmen op van medewerkers 

die het liefst de werkplaats (en dus de afstand woon-werk) en jobinhoud behouden. Men wenst inspraak en hoopt dat er 

geluisterd wordt naar de noden van het personeel en dat kwaliteiten worden gezien en ten volle worden benut. 

Communicatie over beslissingen hierrond met de nodige duiding is belangrijk voor de medewerker. 

Afstemmen en eenduidigheid van de arbeidsvoorwaarden, verloningen en functies en de daarmee gepaarde 

werkzekerheid is voor de medewerkers belangrijk. Er zijn vraagtekens rond de procedure voor het aanstellen van 

leidinggevenden en openstellen van vacatures: hoe kan er verschoven worden binnen de organisatie; als er een 

vacature open staat kan men ook binnen de organisatie op zoek gaan naar kandidaten? Een klein deel van de 

medewerkers spreekt expliciet de wens uit naar een systeem voor interne jobrotaties. Medewerkers hopen dat keuzes 

mbt personeelszaken gestaafd en toegelicht worden; en dat de nieuwe samenstelling en taakverdeling in overleg 

gebeuren. 

ROL MEDEWERKER IN HET VERDERE PROCES EN AANDACHTSPUNTEN



III. Aandachtspunten bij het worden van 1 team 

Gedurende het proces van fuseren is er aandacht en begeleiding nodig voor het veranderingstraject. 

• Medewerkers wensen de nodige ondersteuning tijdens het traject: bv. coaching en/of een aanspreekpunt 

gedurende het proces, om helderheid te hebben, maar ook onzekerheden te bespreken. Men noemt ook 

het betrekken van alle leidinggevenden in een traject rond effectieve samenwerking van de verschillende 

diensten. Een klein deel van de medewerkers vraagt om ook na de eventuele samensmelting 

mogelijkheden te voorzien rond specialisatie en bijscholing. 

• De aandacht voor het verandertraject moet er ook zijn richting de burger. Men ziet lopende 

kwaliteitsverhogende initatieven niet graag stagneren of de klanttevredenheid achteruit gaan. Medewerkers 

hopen op een open-mindset voor nieuwe en productieve processen. 
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III. Aandachtspunten bij het worden van 1 team 

Er is behoefte aan een duidelijke organisatiestructuur, zodat burgers maar ook medewerkers elkaar 

(gemakkelijk) terug vinden. Het werken met plaatselijke antennes en een goede dienstverlening naar de burger 
uitbouwen behoeft volgens de medewerkers overzicht. Dit kan aangebracht worden via heldere communicatie 

naar de inwoners toe, zodat zij duidelijk weten waar ze moeten zijn voor bepaalde info en diensten. Tegelijkertijd 

wenst men de diensten toegankelijk te houden en anonimiteit (‘het zijn van een nummertje’) te voorkomen. 

De grootste hoop is verder te kunnen werken in een positieve werksfeer, met arbeidsvreugde en 

samenhorigheid, goed intern overleg en respect voor elkaars taken en insteken. Behouden van de werksfeer en 
de flexiliteit is voor alle gemeenten belangrijk, dit kan door het blijven inzetten op het welbevinden van het team 

en het individu. 
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