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DDAR2025 
 
Hoe maakt het departement dat de minister-president en de Vlaamse Regering als ploeg 
ondersteunt, het verschil in een slagkrachtige Vlaamse overheid die inspeelt op de 
maatschappelijke uitdagingen van 2025? 
 
Deze vraag en het antwoord hierop staan centraal in het plan DDAR 2025. Dit plan zal de 
secretaris-generaal aan de nieuwe regeringsploeg voorstellen. De secretaris-generaal, 
afdelingshoofden en personeelsleden uit het departement onderzochten tijdens een 
zoekconferentie op 5, 6 en 7 mei  2014 hoe wij als departement in de Vlaamse overheid 
het verschil kunnen maken. Ze deden dit samen met belanghebbenden en experten binnen 
en buiten de Vlaamse overheid. 
 
Op 5 juni 2014 vond een lunchpresentatie plaats in Muntpunt waarop de zoekconferentie 
toegelicht werd in de vorm van een geleid gesprek. Alle personeelsleden van het 
Departement DAR waren hierop uitgenodigd. 
 
De zoekconferentie mondde uit in een basistekst, met vier kernwoorden of sporen waar het 
Departement DAR op moet inzetten: 

1. toekomstgericht: de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de samenleving en het 
overheidsbeleid in Vlaanderen als toetssteen voor het overheidsbrede beleid en voor 
een wendbaar beleid over de verschillende beleidsdomeinen heen; 

2. coherent: de structurele beleidsondersteuning en programmawerking voor 
regeringsbrede maatschappelijke uitdagingen; 

3. interactief: de inzet van innovatieve beleids- en participatieprocessen om burgers, 
bedrijven en organisaties bij het beleid te betrekken; 

4. transparant: een vlotte en betrouwbare dienstverlening aan de Vlaamse Regering en 
correcte informatie in klare taal voor burgers, bedrijven, organisaties en collega's. 

 

Download de volledige tekst: DDAR2025_tekst_20140623_def.pdf  (110 kB, 15 juli 2014) 
 
Bron: http://dar.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?fid=1114 
Gepubliceerd op 3 april 2014. Laatst gewijzigd op 15 juli 2014 door Tim Vanheers 
 
Over de zoekconferentie 
 
Methode van de zoekconferentie 
 
Van 5 tot 7 mei 2014 vond de zoekconferentie van het Departement DAR plaats. De 
zoekconferentie gebeurde volgens de methode van een Future search. Dit zijn de principes 
van zo'n proces: 

 alle personen die een aandeel hebben in de 'oplossing' van het probleem worden erbij 
gehaald. 

 De problematiek wordt vanuit verschillende gezichtspunten bekeken, pas als er een 
totaalbeeld is kan er overgegaan worden tot het bedenken van oplossingen. 

 Verschillen in standpunten worden gebruikt als opstap naar beter begrip, er wordt 
verder gebouwd op datgene waar men het over eens is. 

 Deelname is vrijwillig, men voelt zich geëngageerd en betrokken, men neemt zelf het 
stuur in handen. 
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 Samen wordt een analyse gemaakt van het verleden en heden en er worden 
actieplannen gesmeed om in de toekomst de uitdaging aan te pakken. 

 
In dit filmpje ziet u hoe dat gaat: https://www.youtube.com/watch?v=hPZvSSX8kBY  
 
Wat was het verloop van de zoekconferentie? 
 
Dag 1: 

 Op de eerste dag , maandag 5 mei 2014 startten we om 12.30 uur met een lichte 
lunch, om 13.30u begonnen we met een kennismakingsronde in een grote cirkel. 
Daarna gaven de begeleiders van de conferentie uitleg over het hele proces en de 
spelregels. 

 De eerste opgave bestond eruit de afgelopen 40 jaar samen te bekijken en te 
beschrijven door middel van zogenaamde tijdslijnen op de muur. Daarna gingen 
gemengde subgroepen aan de slag met de analyse hiervan, de uitkomsten werden in 
de hele groep gedeeld. 

 De tweede opgave was om samen de trends te omschrijven die van invloed zijn 
vandaag op de DDAR of Vlaamse overheid. Deze werden op een grote mind-map op 
de muur genoteerd en vervolgens mochten de deelnemers de belangrijkste trends 
aanduiden.  

 
Dag 2: 

 Op 6 mei begonnen we weer in subgroepen, maar nu vanuit eenzelfde groep (DDAR 
samen, klanten samen, ...) De subgroepen kozen zelf met welke trends ze aan het 
werk gingen en analyseerden wat ze er al aan gedaan hadden, maar ook wat ze er 
nog aan zouden willen gaan doen. Het resultaat werd weer in grote groep gedeeld, 
waarna diezelfde groepjes reflecteerden over waarop men fier is dat men al 
gerealiseerd heeft, maar ook waarover men spijt heeft en waarin men nog niet is 
gelukt / geslaagd. Ook dit werd in de grote groep gedeeld.  

 In de gemengde groepen van dag 1 ging men vervolgens aan de slag met de 
volgende opdracht: "Het is nu 6 mei 2025 - wat hebt u van uw visie, wensen in de 
praktijk gebracht, hoe hebt u dat bereikt en wat waren hinderpalen onderweg?" 

 Men werd gevraagd niet alleen een schriftelijke presentatie te maken, maar de 
toekomst ook te 'beleven' door middel van een toneelstuk, muziek, poëzie, .... 

 Dat leverde in de namiddag veel energie en prachtige ideeën op die in grote groep 
werden voorgedragen. Vanuit die ideeën werd dan door de subgroepen gezocht naar 
gemeenschappelijke overeenkomsten en die werden in grote groep bekrachtigd. 

 
Dag 3: 

 Op 7 mei werd de gemeenschappelijke basis uitgewerkt in een aantal intenties die 
bekrachtigd werden door de grote groep. Daarna ging men aan de slag met het 
ontwikkelen van acties die voorgelegd worden aan de hele groep. 

 
De zoekconferentie werd voorbereid door een planningsgroep, die bestaat uit de volgende 
leden: Martin Ruebens, Agna Smisdom, Steven Van Garsse, Rita Maris, Hilde Van Nijen, 
Sam Delbeke, Tim Vanheers, Dirk Caluwé, Annemie Morren, Herman Callens (VVSG), Peter 
Van Humbeeck (SERV), Bert De Bondt (MOW) en Joke Renneboog (BZ). 
 
Bron: http://dar.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?id=7656 
Gepubliceerd op 8 mei 2014. Laatst gewijzigd op 15 juli 2014 door Tim Vanheers 
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