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In 2021 groeide Digitaal Vlaanderen uit tot dé 
strategische partner voor Vlaamse en lokale overheden: 
we zijn de motor van de digitale transformatie naar de 
overheid van morgen.

Barbara Van Den Haute
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Woord vooraf

2021 was een scharnierjaar. De fusie 
tot Digitaal Vlaanderen kende een 
vliegende start.

Met de nieuwe ICT-raamcontracten 
hebben we ons omringd met 6 ICT-
partners om de digitale transformatie 
van de overheid vorm te geven.

Digitaal Vlaanderen groeide uit de 
strategische partner voor Vlaamse en 
lokale overheden. Met onze ICT-, data-
en loketoplossingen in de kern, en met 
digitale strategie en de dienst 
Projectoplossingen, realiseren en 

begeleiden we overheden bij hun 
digitale transformatieprojecten.
Via de digitale relanceprojecten 
bouwen we mee aan het Vlaanderen 
van morgen.

Met CovidSafe toonden we aan dat 
digitale projecten gebouwd op 
generieke componenten, sneller en 
succesvoller zijn. Interbestuurlijke 
digitale projecten, daar voelen we ons 
in thuis!

Samen bouwen we vandaag aan de 
overheid van morgen.
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Strategische doelstellingen



SD1
Onze kennis en ervaring op het vlak van data en digitalisering zetten we in de praktijk door overheden te 

ondersteunen bij hun digitale transformatie

SD2
We geven toegang tot het meest uitgebreide aanbod van data die op een veilige en betrouwbare manier 

kunnen gebruikt worden in de bedrijfsprocessen van klanten

SD3
We organiseren de transitie naar smart data door data interoperabel te maken waardoor ze beter bruikbaar 

zijn, zowel binnen als buiten de overheid

SD4
We bieden de sterkste Vlaamse digitale contactkanalen aan waarmee onze klanten hun eindgebruikers 

beter kunnen oriënteren en begeleiden bij het regelen van hun zaken met de overheid

SD5 We bieden een betrouwbare, moderne, duurzame en klantgerichte ICT-dienstverlening aan

SD6
We zijn een klantgerichte en mature organisatie, met een duurzame financiering en betrouwbare 

dienstverlening, waar mensen graag werken

Strategische doelstellingen 2021
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Voor 2021 waren er 4 grote jaaraccenten

1

Versnellen van de 
uitrol en het gebruik 

van generieke 
bouwstenen

2

Opstarten nieuw 
dienstenaanbod 

“Buro voor Digitale 
Transformatie”

3

Realiseren van 
relanceprojecten

4

Succesvolle transitie
naar geïntegreerd 

productaanbod 
Digitaal Vlaanderen
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4 grote jaaraccenten voor 2021
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 Bestaande producten: service levels en professionalisme hoog houden

 Mijn Burgerprofiel, alle Vlaamse en lokale besturen aangesloten tegen eind 

2022

 Helft aangesloten (front-kant) tegen eind 2021

 50 lokale en 50 Vlaamse aansluitingen (proces-kant) in de meest relevante 

levensgebeurtenissen tegen eind 2021

 Groei in afname van ICT raamcontracten: aantal opgestarte projecten in 2021 

(stijging vanaf 2022)

 Dalende doorlooptijd van aansluitingen

1

Versnellen van de uitrol 
en het gebruik van 

generieke bouwstenen



 End-to-end dienstverlening ondersteuning vanuit agentschap Digitaal 

Vlaanderen naar Vlaamse en lokale besturen bij digitale transformatie

 Inrichting en opstart Buro voor Digitale Transformatie

 Stijgend aantal samenwerkingsovereenkomsten (SWO) en stijgende omzet 

voor deze nieuwe dienst

4 grote jaaraccenten voor 2021
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2

Opstarten nieuw 
dienstenaanbod “Buro 

voor Digitale 
Transformatie”



 Migratie naar nieuwe ICT-raamcontracten: projecten bestelbaar vanaf 1/9, alle 

ondersteunende systemen beschikbaar vanaf 1/11

 Cybersecurity: robuuste infrastructuur (SIEM) die de weerbaarheid van digitale 

processen faciliteert is aanwezig 

 Datanutsbedrijf: nota VR goedgekeurd

 Vastgoedinformatieplatform : nota VR goedgekeurd

 Sensor dataplatform: nota VR goedgekeurd

 Mobility as a Service: nota VR goedgekeurd

 Zelfbeheerde identiteit: nota VR goedgekeurd

4 grote jaaraccenten voor 2021
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3

Realiseren van 
relanceprojecten



 Er is 1 volledig en geïntegreerd overzicht van onze producten en diensten 

beschikbaar, geclusterd volgens de noden van de klant

 Stijgende klantentevredenheid

 Stijgend aantal samenwerkingsovereenkomsten

 Stijgende personeelstevredenheid

 Maturiteit 3 op risicomanagement

4 grote jaaraccenten voor 2021
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4

Succesvolle transitie
naar geïntegreerd 

productaanbod Digitaal 
Vlaanderen
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Vlaamse DESI deelindex

De Digital Economy and Society Index 
(DESI) is het instrument van de 
Europese commissie om de voortgang 
van de digitale Europese economie te 
meten. 

De Vlaamse DESI-deelindex richt zich 
enkel op de dimensie Digital Public 
Services en meet de vooruitgang van 
de Vlaamse overheid als digitale 
overheid.

KPI - SD1
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Vlaanderen loopt in op de Europese top 5 en verbetert fors 
ten opzichte van het Europese gemiddelde, maar blijft toch op 
dezelfde plaats (#13) in de rangschikking staan omdat andere 
Europese lidstaten ondertussen ook (en soms zelfs zeer 
aanzienlijk) verbeterd zijn

 Vlaanderen blinkt uit in het vooraf invullen van formulieren en in 

online dienstverlening voor ondernemers. 

 Veel Vlamingen maken nog weinig gebruik van de digitale 

overheid en op het vlak van Open Data blijft de geboekte 

vooruitgang (en ambitie) achter bij de rest van Europa

• 4a1 eGovernment Users (#21  #15)

• 4a2 Pre-filled Forms (#9  #9)

• 4a3 Digital Public services for Citizens (#15  #13)

• 4a4 eGovernment services for Businesses (#7  #7)

• 4a5 Open Data (#13  #20)
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Digitaal Vlaanderen heeft het thought leadership op 
vlak van data en digitalisering
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In 2021 organiseerde Digitaal Vlaanderen voor het eerst de Trefdag Digitaal Vlaanderen gespreid over 3 dagen. 2805 deelnemers en 85 partners 

schreven zich in om te netwerken en/of één van de 96 breakout sessies te volgen.

Op 24 november werden 2 API-awards uitgereikt: een voor de beste API van het jaar 2021 ('Vaccinnet+' van Agentschap Zorg en Gezondheid) en 
een voor de beste toepassing van een API in 2021 (‘Ontsluiten data digitale meter aan klanten' van Fluvius).

Op 25 november werd een heuse liveshow gebracht. Rik Vera opende met een keynote over “de overheid als platform”, gevolgd door Sir Tim 
Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web. Hij vertelde waarom persoonlijke datakluizen een volgende logische stap zijn.

9

852805

Inschrijvingen

(t.o.v. 2722 in 2019)

Partners

(t.o.v. 77 in 2019)
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Kruispuntbank Vlaanderen (incl MAGDA)

 Sterke stijging gegevensdeling: +25%

 In 2021 werd Kruispuntbank Vlaanderen 

opnieuw sterk bevraagd. In totaal werden 

er voor de diensten MAGDA Webservices, 

MAGDA Publicaties, Vlaamse Service Bus 

webservices en GEO grafische 

webdiensten meer dan 5 miljard 

transacties geregistreerd.

Stijgend aantal transacties
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Stijgend aantal transacties
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KPI – SD2

 Sterke stijging gegevensdeling

 Door: Groeipakket (de grootste stijger), 

voornamelijk in het kader van de historiek 

inschrijving (m.a.w., het nakijken bij 

onderwijs of een persoon al dan niet 

ingeschreven is), dit is typisch een 

gegeven in de tweede jaarhelft. Daarnaast 

zijn natuurlijk de COVID-certificaten 

verantwoordelijk voor de grote stijging. 

Voor de maand juni zijn ook de 

vaccinatiebrieven verantwoordelijk voor 

een groot deel van de transacties in die 

maand.

MAGDA Webservices



Geen datalekken met persoonsgegevens
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In 2021 werd het beleid inzake incidentmanagement 

geïmplementeerd

meldingen aan de 

betrokkenen

meldingen aan de 

toezichthoudende 

autoriteit

Datalek met persoonsgegevens (cfr. artikel 4,12 AVG): elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige 

wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot 

doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Het aantal datalekken met persoonsgegevens waarbij het 

niet onwaarschijnlijk is dat ze een risico inhouden voor 

de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en 

waarvoor derhalve een melding gebeurd is bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse 

Toezichtcommissie.

Het aantal datalekken met persoonsgegevens waarbij het 

waarschijnlijk is dat ze een hoog risico inhouden voor de 

rechten en vrijheden van natuurlijke personen en 

waarvoor derhalve een melding gebeurd is bij de 

betrokkenen.

KPI – SD2



Stijgend aantal standaarden geregistreerd
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De Vlaamse overheid zet in op een éénduidige standaard voor de 
uitwisseling van informatie: Open Standaarden voor Linkende 
Organisaties (OSLO).

Het doel van OSLO is om te zorgen voor meer samenhang, een betere 
begrijpbaarheid en vindbaarheid van informatie en dienstverlening. 
Alleen op deze manier kan iedereen de gegevens makkelijker 
(her)gebruiken. Op deze wijze faciliteren de OSLO trajecten belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld mobiliteit en lucht- en 
waterkwaliteit.

OSLO reikt iedereen die voor een dergelijke oefening staat een 
methodiek en een ruime toolset en begeleiding op maat aan om tot de 
best mogelijke resultaten te komen: vlotte semantische en technische 
uitwisselbaarheid van gegevens uit databronnen en de implementatie 
ervan in verschillende services.

Het voorbije jaar bouwde OSLO ook een duurzame samenwerking met 
partners op interfederaal en Europees niveau.

Dit alles maakt dat we eind 2021 afgerond hebben met een totaal aan 
123 erkende standaarden.

KPI – SD3
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In ontwikkeling
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Kandidaat standaarden

123

Erkende Standaarden



Het oriënteren, aanvragen en opvolgen van dienstverlening 
door eindgebruikers gebeurt in stijgende mate via onze 
Vlaamse digitale contactkanalen

19

Vlaanderen.be

De toegangspagina van Mijn Burgerprofiel, met 
uitleg hoe dit unieke loket te gebruiken en een 
aanmeldoptie, is de meest bezochte pagina van 
Vlaanderen.be geworden in 2021. 

De top 10 inhoudelijke onderwerpen werd vooral 
gedomineerd door Corona-informatie.

Inhoudelijke top 10:

KPI – SD4

1. COVID-certificaten 

2. Andere 

coronamaatregelen

3. Vacatures – Werken voor 

Vlaanderen

4. Erfbelastingen

5. Verkeersbelastingen

6. Aanmoedigingspremies

7. Vlaams Opleidingsverlof

8. Terugkommoment 

rijopleiding

9. Ouderschapsverlof

10. Onroerende voorheffing

+23%



Digital first: stijgende verhouding van het aantal gebruikers van 
de digitale contactkanalen te opzichte van het contactcenter 
(1700)
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Contactcenter 1700

Contactcenter 1700 kreeg in 2021 maar liefst 
1.341.255 contacten binnen. Dat is 15,5% meer 
dan in 2020 en het opnieuw hoogste aantal 
contacten ooit in 1 kalenderjaar ontvangen.

Hoewel dus ook Contactcenter 1700 afgelopen 
jaar records brak, steeg het self-service aandeel
toch nog van 94,97 % in 2020 naar 95,65% in 
2021. Het aantal bezoeken aan Vlaanderen.be 
stijgt in verhouding sterker dan het aantal 
contacten aan 1700.

Het aandeel 1700-contacten via de online kanalen 
e-mail en chat bij 1700 steeg van 11,25 naar 
12,02%. 

KPI – SD4

1700

1,341 miljoen
contacten in 2021 

+15,5%

waarvan 12,02% via e-mail en 

chat



Front-aansluiting

Boven target

 Vlaamse overheden, doel: 33, status: 36

 Lokale overheden, doel: 150, status: 189

Proceskant

Lokaal boven target, Vlaams eronder

 Vlaamse overheden, doel: 50, status: 38

 Lokale overheden, doel: 50, status: 134

Nieuw:

 Attest inkomenstarief

 Sociale zaken Brasschaat (bv aanvraag leefloon)

 Fiscale attesten kinderopvang en vrije tijd Diksmuide

 Burgerzaken Duffel en Zaventem

 …

Versnellen uitrol en gebruik generieke bouwstenen
Aansluitingen Mijn Burgerprofiel
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Dalende doorlooptijd van aansluitingen
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Dalende doorlooptijd van aansluitingen
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De bedoeling van deze indicator is de 
doorlooptijd van de aansluitingen op de 
verschillende producten en diensten te 
monitoren. De aanvraag voor aansluiting op 
een dienst begint bij de aanvraag van een klant 
en bij gunstig verloop wordt deze aanvraag 
beëindigd door de effectieve realisatie van de 
aansluiting. 

In 2021 werden aansluitingen voor de volgende 
programma’s gemonitord: Kruispuntbank 
Vlaanderen – MAGDA (KBV-MAGDA), 
Informatieportaal voor professionals (IP-PRO), 
Flepos en Mijn Burgerprofiel (MBP). 

De gemiddelde doorlooptijden, zeker van data-
uitwisselingsdiensten zoals KBV-MAGDA, 

stijgen vooral door het juridische aspect dat 
vaak onderschat wordt. Daarom zetten we in 
op diensten zoals DPO as a service om hier 
klanten ook in te kunnen ontzorgen.

Een aansluiting op de IP-PRO en Flepos
diensten is doorgaans binnen de twee 
werkdagen geregeld.

De aansluitingsprocedure voor MBP is in 2021 
verder geoptimaliseerd waardoor de 
doorlooptijd daalde t.o.v. 2020. In oktober 
gingen er een reeks meer complexe 
aansluitingen live waardoor die maand de 
gemiddelde doorlooptijd hoger lag dan in de 
andere maanden.

KPI – SD6



Stijgend aantal samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerkingsovereenkomsten zijn overeenkomsten 

die Digitaal Vlaanderen afsluit met zowel publieke als 

private partijen voor het leveren van diensten al of niet 

tegen een afgesproken vergoeding.

2021

 Meer samenwerkingen met Lokale Besturen.

 Sterke stijging van projecten waar digitale expertise 
gevraagd wordt.

Naast het aantal samenwerkingsovereenkomsten, zal in 

de toekomst ook het soort overeenkomst 

(Kaderovereenkomst, Deeloverkomst, …) met 

budgettaire impact dat door Digitaal Vlaanderen wordt 

afgesloten worden geoptimaliseerd. 

25
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KPI – SD6
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Conclusies van de nulmeting welzijnsbarometer (12/02/21)

o De bevraging werd afgenomen in een heel specifieke coronacontext waar personeelswelzijn erg onder druk 
stond. De resultaten zijn dus maar beperkt representatief.

o De helft van de medewerkers voelt zich mentaal niet goed, en 40% geeft ook aan zich niet fysiek goed te 
voelen;

o Medewerkers geven aan zich over het algemeen goed te voelen bij de relaties op het werk (64%) en in de 
privé (75%);

o De helft van de medewerkers geeft aan dat de balans werk-privé goed zit, de andere helft geeft aan dat die 
balans momenteel niet ok is. Grootste uitdagingen bij thuiswerk:

o Afstand nemen van het werk

o Combinatie werk en zorg voor kinderen, ouders,… 

o 85% van de medewerkers ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk 

KPI – SD6Stijgende personeelsbetrokkenheid
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Op vlak van vergaderingen:

o Zien we een discrepantie tussen medewerkers die aangeven (erg) veel vergaderingen te hebben, en zij die 
aangeven niet zo veel vergaderingen te hebben

o 40% geeft aan dat vergaderingen weinig tot niet zinvol zijn

o Ongeveer 50% geeft aan dat de vergaderingen weinig efficiënt verlopen

o 70% geeft aan dat er te weinig of geen pauzen voorzien zijn tijdens vergaderingen

o De meerderheid van de medewerkers geeft aan dat vergaderingen voor 9u en na 16u minder frequent 
voorkomen. Voor 40% van de organisatie komen die vergaderingen wel erg vaak voor.

Op vlak van autonomie en vrijheid over agenda/werktijdplanning:

o 70% geeft aan dat collega’s hun agenda respecteren en dat zij zelf over voldoende 

o autonomie en vrijheid beschikken over hun agenda/werktijdplanning

o Meer dan de helft van de medewerkers voelt de druk om ‘s avonds e-mails te beantwoorden

KPI – SD6Stijgende personeelsbetrokkenheid
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Maturiteitsscore 3 voor risicomanagement

Begin 2021 werden het agentschap Informatie Vlaanderen en de 

afdeling verantwoordelijk voor de ICT-dienstverlening van Het Facilitair 

Bedrijf samengevoegd tot de nieuwe entiteit Digitaal Vlaanderen. Deze 

organisatiewijziging en bijhorende uitbreiding van de dienstverlening 

ging het afgelopen jaar gepaard met verschillende uitdagingen 

gerelateerd aan de Covid 19-crisis. 

Binnen deze context zette Digitaal Vlaanderen verder in op de 

implementatie van het risicomanagement en dit op zowel strategisch 

als operationeel niveau. Hierbij werd:

 Een actualisatie uitgevoerd van de reeds geïdentificeerde risico’s;

 De reikwijdte verbreed door risico’s te analyseren voor 

bijkomende afdelingen/producten/diensten;

 De risicoanalyse voor de ICT-afdeling vanuit Het Facilitair Bedrijf 

geïntegreerd in de risicowerking van Digitaal Vlaanderen. 

Het agentschap is er m.a.w. in 2021 in geslaagd het risicomanagement 

voor de bestaande werking uit te diepen en te actualiseren en om de 

nieuwe ICT-afdeling hierin te integreren. Dit uit zich in een 

maturiteitsniveau 3 voor zowel ‘risico-identificatie en -evaluatie’ als 

‘risicobeheer’.
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KPI – SD6
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Al onze diensten hebben een Service Level

Voor meer dan 4/5 van de diensten werden de 
incidentdoelstellingen gehaald. De doelstellingen voor 
het monitoren van beschikbaarheden worden reeds 
gehaald voor 71%. Voor het rapporteringsdomein is er 
een lichte verbetering.
Interne reorganisatie en transitie naar de nieuwe ICT-
raamcontracten resulteerden in een minder snelle 
progressie dan verwacht.

Evolutie van dec 20 tot dec 21:

 Incident domein: 77% > 86%

 Beschikbaarheidsdomein: 67% > 71%

 Rapportering domein: 50% > 53%

Rapportering domein

Beschikbaarheidsdomein

53%

71%

86% Incident domein

KPI – SD6
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Het agentschap is ISO27000 gecertificeerd op vlak van 
informatieveiligheid

De vooropgestelde planning werd uitgevoerd, waardoor diverse security policies werden afgewerkt 
en intussen afgestemd zijn met de diverse departementen. In het laatste kwartaal werd 
voornamelijk gefocust op business continuity opdat de nodige plannen opgemaakt kunnen worden, 
gezien dit één van de belangrijkste zaken is binnen het security landschap. 

De volgende stap is het opmaken van onderliggende documenten (handleidingen, registers, 
playbooks, edm.). En deze met elkaar afstemmen. 

In 2022 zal dit werk verder gezet worden met als doel dat een eerste audit uitgevoerd kan worden in 
2023. 

KPI – SD6
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Het agentschap is ISO27000 gecertificeerd op vlak van 
informatieveiligheid
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Realisatie ISO 27001 - Q4/2021

KPI – SD6
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Diversiteit



Diversiteitsplan

32

Doelstelling (Mogelijke) acties Verantwoordelijke voor 

de acties

Indicatoren Status

Diversiteit verankeren in de werking van de organisatie

De visie rond diversiteit integreren in de HR-

processen

Studentenjobs worden 

opengesteld voor de 

kansengroepen.

Diversiteitsambtenaar, 

HR team, 

selectieverantwoordelijk

en.

Er wordt aandacht besteed om 

de vacatures voor jobstudenten 

extra onder de aandacht te 

brengen bij studenten met een 

migratieachtergrond en/of een 

chronische ziekte.

Alle vacatures voor jobstudenten stonden in 2021 open 

voor de kansengroepen. Er zijn voor 2021 effectief 

jobstudenten aangeworven met een migratie 

achtergrond.

Selecties organiseren in lijn 

met neutraliteitsprincipes.

Selectieverantwoordelijk

en, HR team 

Neutraliteitsparagraaf in alle 

types vacatureberichten 

voorzien.

In de vacatureberichten voor interne medewerkers werd 

steeds een neutraliteitsparagraaf opgenomen. In de 

vacatureberichten voor de externe medewerkers wordt 

dit afgedekt door de raamcontracten waarbinnen deze 

medewerkers aangetrokken worden.

Bekendheid geven onder de 

medewerkers over de 

mogelijkheid een aanvraag te 

doen ivm aanpassingen voor 

medewerkers met een 

arbeidshandicap/chronische 

ziekte.

Diversiteitsambtenaar Gerichte info doorgeven rond 

de mogelijkheden die er zijn om 

aanpassingen aan te vragen 

voor medewerkers met een 

chronische ziekte of handicap.

Communicatie van de mogelijkheden en opvolging 

hiervan zodat aanpassingen effectief doorgevoerd 

werden.

Personeelsleden met een 

handicap kunnen een 

aangepaste aflijning van hun 

takenpakket aanvragen.

Diversiteitsambtenaar 

i.s.m. leidinggevenden en 

ondersteund door de 

dienst diversiteitsbeleid

Bij vraag tot aanpassing van 

takenpakket o.w.v. chronische 

ziekte/handicap, speciale 

werkprotocollen opmaken.

Aanvraag nood voor praktische ondersteuning + opmaak 

integratieprotocol. Deze werd begeleid in samenwerking 

tussen de diversiteitsambtenaar en de dienst 

diversiteitsbeleid.

Systematische samenwerking 

met de dienst 

diversiteitsbeleid om het 

diversiteitsbeleid voor AIV 

doorheen het jaar te blijven 

verfijnen en uitbouwen.

Diversiteitsambtenaar 

i.s.m. dienst 

diversiteitsbeleid

Volgens de noden en 

prioriteiten zal er samengezeten 

worden met de dienst 

Diversiteit en deelgenomen 

worden aan de commissie 

diversiteit van de Vlaamse 

Overheid.

Waar nodig werd er afgestemd met de dienst diversiteit 

en nam de diversiteitsambtenaar deel aan de commissie 

diversiteit van de Vlaamse Overheid.
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Doelstelling (Mogelijke) acties Verantwoordelijke voor 

de acties

Indicatoren Status

Een open bedrijfscultuur m.b.t. diversiteit, gelijke kansen en neutraliteit

Communiceren en sensibiliseren De boodschappen en dragers 

van de dienst 

diversiteitsbeleid intern laten 

doorstromen.

Diversiteitsambtenaar 

i.s.m. 

communicatieverantwoo

rdelijke en dienst 

diversiteitsbeleid

Affiches en andere 

boodschappen van de dienst 

diversiteitsbeleid zijn zichtbaar 

binnen de organisatie. 

Informatie op intranet is actueel 

en toegankelijk.

Aangeleverde communicatie wordt verspreid binnen de 

organisatie.

Informatie op een toegankelijke manier ter beschikking 

stellen

Zorgen dat alle websites die 

Informatie Vlaanderen 

beheert maximaal 

toegankelijk zijn.

Communicatieverantwoo

rdelijke

Websites maximaal toegankelijk 

maken is een voortdurend 

aandachtspunt. 

Dit is een continu proces waaraan in 2021 verder 

gewerkt werd en waar ook in 2022 verder aan gewerkt 

zal worden.

Monitoren en rapporteren van de effecten van het diversiteitsbeleid

Monitoren Systematisch opvolgen van 

streefcijfers

Gemeenschappelijk 

dienstencentrum

Wanneer nieuwe 

diversiteitsgegevens over de 

entiteit worden doorgegeven 

door de dienst 

diversiteitsbeleid, deze 

gegevens integreren in de 

personeelsrapportering die 

wordt gepresenteerd op het 

directiecomité.

Dit punt zal in 2022 verder opgenomen worden.

Rapporteren De nodige rapportering 

voorzien ivm

diversiteitscijfers.

Gemeenschappelijk 

dienstencentrum ism 

diversiteitsambtenaar

Bij een vraag naar gegevens 

over diversiteit deze tijdig en 

correct rapporteren.

Bij een behoefte aan informatie over 

diversiteitsgegevens van Digitaal Vlaanderen wordt er 

tijdig en zo volledig mogelijk de nodige rapportering 

aangeleverd. 
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De rapportering over het voorbije jaar 
2021 m.b.t. de uitvoering van het 
welzijnsbeleid in Digitaal Vlaanderen wordt 
opgenomen in een jaarverslag, volgens het 
reglementair vastgelegd format. Dit 
jaarverslag 2021 is een geïntegreerd 
document voor alle bij de GDPB 
aangesloten entiteiten en zal ook de 
geïncorporeerde gegevens van het 
agentschap bevatten. 

De coördinatie en de opmaak van dit 
verslag gebeurt door de GDPB in de loop 
van het eerste kwartaal van 2022. Het 
jaarverslag 2021 wordt dan vóór het einde 

van dat kwartaal ook voorgelegd op het 
Hoog Overlegcomité Vlaamse 
Gemeenschap en Vlaams Gewest en het 
Entiteitsoverlegcomité van het agentschap 
zodat de finale versie vóór 1 april 2022, de 
reglementair vastgelegde deadline, aan de 
bevoegde federale overheidsdienst (FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg) kan worden bezorgd.
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221 

personeelsleden

71 Vlaanderen Connect-

medewerkers
348 externe

medewerkers

Eind 2021 telde Digitaal 
Vlaanderen 221 

personeelsleden (inclusief de 
medewerkers die werken voor 

de Vlaamse 
Toezichtcommissie). Dit kwam 

overeen met 201,2 VTE.

Er werkten eind 2021 ook 71 
Vlaanderen Connect-
medewerkers in het 

agentschap, wat 69,9 VTE 
vertegenwoordigde.

Daarnaast telde Digitaal 
Vlaanderen eind 2021 348 
externe medewerkers in 

diverse arbeidsregimes, die 
tijdelijk worden ingehuurd.



Financiële middelen
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BEGROTING 2021 AGENTSCHAP DIGITAAL VLAANDEREN



Besteding volgens begroting 2021
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BEGROTING 2021 EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN



Besteding volgens begroting 2021
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BEGROTING 2021 DAB-ICT DIGITAAL VLAANDEREN



Samen

Bouwen we vandaag

Aan de overheid van morgen


