
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 februari 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 8/1 Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. 
Goedkeuring.

Aan uw raad wordt heden volgende wijziging van de organisatiestructuur 
voorgelegd.

Deze wijziging situeert zich binnen het Departement Logistiek (DLOG). Het vorig 
departementshoofd van DLOG heeft een reorganisatie doorgevoerd van het 
departement die nog niet werd gevalideerd. Deze reorganisatie had tot doel de 
schotten tussen de diensten te verkleinen en de klantenrelatie te verbeteren.
Deze reorganisatie heeft een belangrijk deel van zijn doel bereikt, hetgeen 
bijvoorbeeld goed zichtbaar is in de tevredenheidsenquêtes.
Deze reorganisatie was echter nog niet volledig afgerond. Zo waren er binnen het 
departement geen diensten meer, maar teams, in principe aangestuurd door een 
directiecomité. Deze werkwijze strookte niet helemaal met de realiteit binnen het 
departement noch met deze van de financiële en personele flows.

Samen met het voltallig departement werd de reorganisatie afgerond. De teams 
blijven de speerpunten van het departement en zorgen voor een maximaal 
rechtstreeks en professioneel contact met onze provinciale partners. Om 
organisatorische en praktische reden was het nodig het departement terug in te 
delen in diensten met diensthoofden. De teams werden herschikt en geclusterd 
binnen de diensten. De diensten kregen nieuwe, aangepaste namen. Het 
directiecomité wordt nu het departementsoverleg.

Concreet betekent dit volgende wijzigingen in de benaming van de diensten binnen 
DLOG en dit met ingang van 1 januari 2019:

 Dienst Overheidsopdrachten en Juridische Ondersteuning (DOJO) wordt 
Dienst Algemene Ondersteuning (DAO)

 Dienst Informatiebeheer (DIB) wordt Dienst Document- Informatie en 
Kennisbeheer (DDIK)

 Dienst Infrastructuur en Vastgoed (DIN) wordt Dienst Architectuur en 
Vastgoed (DAV)

 Facilitaire Dienst (FACI) wordt Dienst Facilities & Maintenance (DFM).

Daarnaast worden deze nieuwe diensten ingedeeld in volgende teams:

Stafdienst Logistiek (SLOG)
Geen teams/cellen



Dienst Algemene Ondersteuning (DAO)
• Team verzekeringen
• Team overheidsopdrachten
• Team ondersteuning

O Cel administratie
O Cel communicatie
O Cel financiën

Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer (DDIK)
• Team informatiebeheer en CRM
• Team document- en archiefbeheer

O Cel documentbeheer 
O Cel archiefbeheer 

Dienst Architectuur en Vastgoed (DAV)
• Team projecten
• Team ontwerpen

O Cel architectuur
O Cel tekenbureau

• Team juridische ondersteuning
• Team vastgoed

O Cel transacties
O Cel ruimte- en inventarisbeheer
O Cel landmeters

• Team administratie architectuur
• Team ondersteuning

O Cel duurzaamheid
O Cel kwaliteit
O Cel accountmanagers

Dienst Facilities & Maintenance (DFM)
• Team gebouwbeheer

O Cel administratie
O Cel Bouwkundig Onderhoud
O Cel Technisch Beheer Zuid & Centrum
O Cel Technisch Beheer Noord & Onderwijs

• Team huisvesting
O Cel schoonmaak
O Cel interventieploeg

• Team Goederenbeheer
O Cel service desk
O Cel magazijn
O Cel vlootbeheer

• Team beveiliging & bewaking
• Team Hospitality

O Cel chauffeursploeg
O Cel dienstenbeheer
O Cel onthaal en telefonie

Uw raad wordt uitgenodigd om in te stemmen met voorgestelde wijziging aan het 
organogram.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 februari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 73, 100 tot en met 112 van het provinciedecreet;



Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeente- en provinciepersoneel, nadien gewijzigd;

Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel goedgekeurd door de 
provincieraad;

Overwegende dat de provincieraad het organogram van de provinciale diensten 
vaststelt;

Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de 
provinciale diensten en de gezagsverhoudingen aangeeft;

Overwegende dat voormeld voorstel van aanpassing werd overlegd met de 
representatieve vakbonden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten 
worden met ingang van 1 januari 2019 volgende aanpassingen aangebracht: 

Schrappen op N-2:
Binnen het departement Logistiek (DLOG):

 Dienst Overheidsopdrachten en Juridische Ondersteuning (DOJO)
 Dienst Informatiebeheer (DIB)
 Dienst Infrastructuur en Vastgoed (DIN)
 Facilitaire Dienst (FACI)

Toevoegen op N-2:
Binnen het departement Logistiek (DLOG):

 Dienst Algemene Ondersteuning (DAO)
 Dienst Document- Informatie en Kennisbeheer (DDIK)
 Dienst Architectuur en Vastgoed (DAV)
 Dienst Facilities & Maintenance (DFM)


