FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Activiteitenverslag 2018 van de Cel Duurzame Ontwikkeling

(mevrouw Marielle Smeets, lid van de ICDO, en de heer Pol Gerits, plaatsvervanger)
De cellen voor duurzame ontwikkeling van de departementen spelen een belangrijke faciliterende
en dynamiserende rol in de strategische integratie. Ze moeten zowel het orgaan vormen voor de
integratie van duurzame ontwikkeling in alle strategieën en beleidslijnen van een departement,
als het overleg- en coördinatieorgaan van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
waaraan het departement deelneemt. Het regelgevend kader en in het bijzonder de wijzigingen
die werden aangebracht aan het KB van 2004 (het KB van 27 mei 2015 tot wijziging van het KB van
22/09/2014) houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling versterken de implementatie
van duurzame ontwikkeling in de departementen aangezien ze beogen:
•
•

de strategische en operationele integratie ervan in de beheers- en managementtools
beter te structureren,
en daarbij de samenwerking/transversaliteit te maximaliseren binnen een departement
en tussen departementen, om zo te komen tot meer coherentie, interactiviteit en
zichtbaarheid.

In 2007 werd bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een
netwerk/cel duurzame ontwikkeling opgericht. Dat netwerk / die cel ontwikkelt via een actief
netwerk van contactpersonen in de verschillende DG’s en diensten tal van interne en/of externe
eigen initiatieven of initiatieven naar aanleiding van de activiteiten van de ICDO, en komt op die
manier zijn verplichtingen ter zake na1.
Activiteiten van de Cel DO in 2018
In 2018 waren de werkzaamheden van dat netwerk duurzame ontwikkeling van de FOD
Volksgezondheid gericht op de voortzetting van de operationalisering van de strategische
integratie van duurzame ontwikkeling en in het bijzonder van de universele doelstellingen van het
Programma « Horizon 2030 » van de Verenigde Naties (SDG’s) in onze nieuwe beleidsvisie en onze
bestuursovereenkomst (2019-2021), en haar instrumenten voor implementatie en opvolging.
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jaarrapport, bijdrage aan de werking van de ICDO via onze actieve betrokkenheid bij de plenaire zittingen en de
verschillende werkgroepen (EMAS, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame voeding, duurzame
mobiliteit, langetermijnvisie…).
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De maatregelen en acties van de FOD Volksgezondheid die bijdragen aan duurzame
ontwikkeling
1. Integratie van de universele doelstellingen van het Programma « Horizon 2030 » van de
Verenigde Naties in de bestuursovereenkomst 2019-2021 en haar operationele en
monitoringinstrumenten.
Als gevolg van zijn bevoegdheden is de FOD Gezondheid nauw betrokken bij de rechtstreekse
uitvoering van meerdere van deze doelstellingen (gezondheid, voeding, bestrijding van
klimaatverandering, biodiversiteit, oceanen, efficiënte instellingen …) en bij de positieve (of
negatieve) indirecte gevolgen die onze activiteiten kunnen hebben op de verwezenlijking van de
andere doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.
De FOD Volksgezondheid is betrokken bij de drie pijlers van het federaal beleid inzake gezondheid,
i.e.:
•

•

•

De bescherming van de menselijke gezondheid, meer bepaald de terbeschikkingstelling van
goed georganiseerde en kwaliteitsvolle gezondheidszorgen die betaalbaar en toegankelijk
alsook geïntegreerd zijn en voldoen aan de noden van de bevolking, het voedingsbeleid, het
leveren van medische expertise in het kader van de uitoefening van beroepsactiviteiten en het
beleid inzake alcohol, tabak en cosmetica;
De bescherming van de veiligheid van de voedselketen, met inbegrip van de gezondheid van
dieren en planten, meer bepaald de vaststelling van regels en normen betreffende de aspecten
"veiligheid" en "gezondheid" van alle producten die binnenkomen op de verschillende niveaus
van de voedselketen (meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten,
gewasbeschermingsmiddelen, dierenvoeding, voedingswaren, voedingssupplementen,
genetisch gewijzigde organismen enzovoort), het voorkomen en bestrijden van ziekten bij
dieren, de uitoefening van de diergeneeskunde, de bescherming tegen ziekten en plagen van
planten en plantaardige producten;
De bescherming van de gezondheid van het leefmilieu, i.e. de taak om op preventieve en
geïntegreerde wijze garanties te bieden voor een kwaliteitsvol leefmilieu en klimaat ten
voordele van eender wie en het stimuleren van duurzame productie- en consumptiewijzen die
rekening houden met biodiversiteit en gezondheid, meer bepaald via het geïntegreerd beleid
van de producten.

Om een geïntegreerde beleidsbenadering te waarborgen op het vlak van gezondheid en leefmilieu
kan de FOD zijn taken en opdrachten, die soms zelfs exclusief zijn, niet uitvoeren zonder rekening
te houden met de acties of beslissingen die worden ondernomen dan wel genomen op
verschillende niveaus, i.e.:
•
•
•
•

Zijn federale partners;
Zijn nationale partners;
Zijn internationale partners;
Zijn partners in de samenleving;
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•

Zijn wetenschappelijke partners.

Als gevolg van de grensoverschrijdende aard van de thema's "gezondheid" en "leefmilieu" evenals
de bevoegdheden van de diverse bevoegdheidsniveaus dient de FOD reële deskundigheid te
ontwikkelen op het vlak van coördinatie van netwerken en partnerschappen met, als doel, een
coherent en reglementair beleid en de mogelijkheid voor België met één stem te spreken op
internationale fora.
Zowel op internationaal, Europees, nationaal als interfederaal niveau gaat de FOD Gezondheid een
verbintenis aan in het kader van deze benadering van duurzame ontwikkeling, door zijn beleid uit
te werken en te implementeren in lijn met de 17 universele doelstellingen van het Programma
"Horizon 2030" van de Verenigde Naties (en bij uitbreiding de doelstellingen van de strategische
federale langetermijnvisie (2050) voor duurzame ontwikkeling).
Daartoe worden de verantwoordelijkheden en verbintenissen van onze FOD alsook de verbanden
tussen zijn activiteiten en de SDG’s overgenomen en geïntegreerd op verschillende niveaus van de
bestuursovereenkomst 2019-2021, haar implementatie en haar monitoring.
Op operationeel niveau, voor zover dit relevant is, worden de verbanden met de SDG’s nader
beschreven:
•
•
•

In de strategische doelstellingen van de overeenkomst zelf;
In de toekomstige bestuursplannen die de operationele uitwerking van de overeenkomst
vormen;
In de projectfiches die meer bepaald zullen toelaten de uitvoering ervan op te volgen en te
evalueren.

Er wordt voorrang gegeven aan de projecten en maatregelen die tegemoetkomen aan het One
World, One Health-principe zoals dat wordt gedefinieerd in de nieuwe strategische visie van onze
instelling en die een transversale implementatie vereisen die bevorderlijk is voor de samenhang
en de samenwerkingsverbanden tussen onze verschillende bevoegdheden en opdrachten.
Op strategisch niveau zal de FOD op proactieve wijze blijven bijdragen aan een transversaal beleid
van duurzame ontwikkeling, meer bepaald via:
•

De voorbereiding van de bijdrage van de dienst aan het beleid rond duurzame ontwikkeling2.
De manier(en) waarop de overheidsdienst een kader creëert voor zijn beleid en dat beleid in
verband brengt met de uitdagingen en doelstellingen zoals die worden geformuleerd in de
langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling van het programma van de Verenigde Naties
tegen het jaar 2030 (Sustainable Development Goals);

2

Het koninklijk besluit betreffende de cellen voor duurzame ontwikkeling bepaalt dat geen enkel plan moet worden opgesteld indien de
verplichte elementen van het jaarlijks actieplan worden opgenomen in de bestuursovereenkomst en het bestuursplan van de FOD.
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•

•

De coördinatie van de bijdrage van de dienst tot de uitvoering van het federaal beleid voor
duurzame ontwikkeling, waartoe de uitvoering behoort van de maatregelen van het Federaal
Plan voor Duurzame Ontwikkeling die werden toevertrouwd aan de FOD (vertegenwoordiger
van de FOD bij de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO),
ondersteuning van de cel), evenals de verwezenlijking van de doelstellingen van de
langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling en van het programma 2030 van de Verenigde
Naties (Sustainable Development Goals);
De terbeschikkingstelling van expertise met betrekking tot de opdrachten van de FOD; dit
omvat:
o De vertegenwoordiging van de FOD in de ICDO (vertegenwoordiger van de FOD bij de
ICDO, ad hoc ondersteuning door deskundigen) en in haar werkgroepen
(vertegenwoordiger van de FOD bij de ICDO, deskundigen ad hoc, leden van de cel …);
o De deelname aan het netwerkoverleg van de DO-cellen (vertegenwoordiger van de
FOD bij de ICDO als coördinator van de cel, steun van de leden van de cel ...);
o Ondersteuning en opvolging bij de uitvoering van de regelgevingsimpactanalyse (RIA)3
voor de aspecten met betrekking tot DO.

Op operationeel niveau staat de FOD Gezondheid in voor de opvolging en de uitvoering van het
beleid met betrekking tot de voorbeeldfunctie van de federale overheidsdiensten via de integratie
van duurzame ontwikkeling in de dagelijkse werking van de FOD , meer bepaald door: het intern
milieubeheer (behoud van de EMAS-certificatie of een gelijkwaardige certificatie), de duurzame
mobiliteit van het personeel (inachtneming van de regelgeving, mobiliteitsplan …), duurzame
overheidsopdrachten (milieu- en sociale criteria, monitoring, rapportering …) en de bewustmaking
van het personeel voor duurzame ontwikkeling (news, info, DO-dag ...). De FOD zal het duurzame
aspect van de activiteiten in het kader van het redesign op actieve wijze ondersteunen,
inzonderheid bij de verhuizing van de FOD, het RIZIV en het FAGG naar het nieuwe gebouw waar
ze samen hun intrek zullen nemen.

3

http://www.vereenvoudiging.be/content/impactanalyse
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Strategic targets Federal Public Service Health 2019-2021 –
comparing to SDG’s
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Target 1. Supporting Health and Environment policy and regulation making

1.1. Collaboration about « One World
One Health » tangible policy targets :
antimicrobial resistance, social
inequalities on health and
environment, health and
environmental impact of travelling,
transitions of health and agro-food
systems on climate changes
1.2. Supporting Belgian federal policies
about alimentation, animals ‘health
and plants ‘health

1.3. Supporting Belgian federal policies
about health cares : health
professionals, hospitals, psychosocial
care, integrated care, emergency
medical aid
1.4. Supporting Belgian federal
environmental policies : biodiversity
and ecosystems, climate changes,
dangerous and chemical products,
seas and oceans, North Sea policy
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1.5. Supporting Belgian federal policies
about health and work : absenteeism
and sickness civils servants, health
rules for transport activities, medicolegal issues
1.6. Ensuring necessary policy
coordination and partnerships at
national level

1.7. Ensuring a strong implication at
international level

1.8. Optimizing our internal coordination
for stronger “one world one health”
international activities

Target 2. Ensuring a quality service to our direct users (registration and authorization)

1.1. Optimizing our internal coordination
about direct services
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1.2. Quality services for authorizations
and registrations under alimentation,
animals ‘health and plants ‘health
policies

1.3. Quality services for authorizations
and registrations under health cares
policies

1.4. Quality services for authorizations
and registrations under
environmental policies

1.5. Quality services for authorizations
and registrations under health and
work policies

1.6. Quality services for authorizations
and registrations under sanitary
policy (sanitary visa for ships)
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Target 3. Ensuring health regulations’ implementation through inspections and controls

1.1. Quality and effective controls about
consumption products (cosmetics,
tobacco and alcohol), GMO outside
food chain, animal by-products,
tattoo activities
1.2. Quality and effective controls about
dangerous and chemical products
(REACH) health and environmental
impact of products
1.3. Quality and effective controls about
preservation on biodiversity
(Endangered Species, timber
regulation, alien invasive species,
genetic resources)
1.4. Quality and effective controls about
preservation of North Sea

1.5. Quality and effective medical controls
about civil servant’s absenteeism

1.6. Quality and effective sanitary
controls on ships and planes
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1.7. Participating to quality and effective
controls about medical practices,
hospitals working and emergency
medical services
1.8. Optimizing internal collaboration for
more quality and effective controls
about preservation

Taregt 4. Ensuring a quality preparedness policy and an integrated crisis management

1.1. Ensuring a quality preparedness
policy for international and sanitary
crisis

1.2. Ensuring an operational capacity and
coordination for emergency medical
aid

1.3. Esuring a rapid reaction for North Sea
pollution and RAPEX

1.4. Optimizing internal collaboration for
integrated preparedness policy
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Target 5. Ensuring proactive and quality communication to the general public, stakeholders and professionals

1.1. Optimizing internal collaboration for
“One World, One Health, One Voice”

1.2. Implementing the Arhus regulation

1.3. Creation of an integrated helpdesk
for citizens, professionals and
industries in case of health policies

Target 6. Redesign program : process integration between the department, the Federal Institute for Health Insurance and the Federal Agency for
Medicinal and Health Products
1.1. Building a coordinated health
strategy

1.2. Building process integration for core
business activities
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1.3. Building an integrated production
and use of health data

1.4. Moving to a common building and
integration of supporting activities

Target 7. Reinforcing organizational excellency and efficiency of the department

7.1. Optimizing working culture and
general functioning

7.2. Finding a long-term solution for the
shortage of doctors in our
organization

7.3. Giving a quality services to internal
users

7.4. Optimizing transversal governance
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2. De nieuwe visie4 van FOD Volksgezondheid: de Belgische promotor worden van het
principe One World-One Health.
Door zijn nieuwe visie en de verschillende werkzaamheden die in 2018 werden opgestart in
het kader van de voorbereiding van zijn bestuursovereenkomst 2019-2021 uit de FOD
Volksgezondheid de wens om samen met de bestaande directoraten-generaal een
transversale en operationele benadering te ontwikkelen voor reflectie, coördinatie en
strategische ondersteuning, georganiseerd rond het Principe One World One Health
(1W1H).
Die transversale benadering zou het voor al onze medewerkers geleidelijk aan makkelijker
moeten maken om zich de universele doelstellingen van het Programma « Horizon 2030 » van
de Verenigde Naties (SDG’s) eigen te maken, door middel van de projecten en maatregelen
die uitgevoerd worden in het kader van onze opdrachten, om die doelstellingen te
verwezenlijken of de facto deel te nemen aan de uitvoering ervan.
De huidige officiële definities van "One World, One Health" streven ernaar multisectoraal te
zijn en verbinden aan de ene kant menselijke en dierlijke gezondheid (WGO) of erkennen aan
de andere kant de gevolgen van ecologische determinanten (impact van de
klimaatverandering en verlies van biodiversiteit) voor de gezondheid (6de ministeriële
conferentie met betrekking tot leefmilieu en gezondheid, Ostrava, 13-15/06/2017). Hoewel
alle elementen uit de "missieverklaring" van de FOD deel uitmaken van deze internationale
statements en definities, bieden ze de FOD daarom nog geen tools en instrumenten voor
integratie die voldoende breed zijn om tegemoet te komen aan zijn noden en zijn streven om
een globaal, transversaal, geïntegreerd en efficiënt beleid te ontwikkelen met betrekking tot
al deze opdrachten.
De operationele vertaling van het One World, One Health-principe, die dus breder is, eigen
aan de FOD Gezondheid en op participatieve wijze werd vastgesteld met al onze diensten,
bestaat uit zes principes:
1. Verbetering van de menselijke gezondheid als einddoelstelling: dit 1ste principe vormt de
einddoelstelling van het 1W1H-concept en moet worden gezien als een ecosystemische
benadering van menselijke gezondheid. Deze benadering "heeft betrekking op de impact
van de menselijke activiteiten of de natuurlijke veranderingen van het leefmilieu op hun
ecosystemen en de gevolgen die daaruit voortvloeien voor hun gezondheid"5.
2. Integratie van de vier pijlers van de opdrachten van de FOD Gezondheid, i.e. de
gezondheid van de mens, de gezondheid van planten, de gezondheid van dieren en de
gezondheid van het leefmilieu;
3. Integratie van de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van de vier pijlers: bij
uitbreiding van het 2de principe moeten de projecten of maatregelen die de FOD voorstelt
4

Voir annexe 1

publique :
Fondements et pratiques, Acton Vale (Québec, Canada) en Parijs (Frankrijk), Edisem et Éditions Tec&Doc, 2003, 1 022 p., p. 594
5

Michel Guérin, Pierre Gosselin, Sylvaine Cordier, Claude Viau, Philippe Quénel en Éric Dewailly, Environnement et santé
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in het kader van de vier pijlers van onze opdrachten de onderlinge verbondenheid en
afhankelijkheid analyseren die er kenmerkend voor zijn, zodat die pijlers niet afzonderlijk
zouden worden beschouwd.
4. Mobilisatie van de deskundigen van de verschillende DG’s: enkel door te werken in het
kader van een netwerk en door expertise uit te wisselen en te delen krijgt de integratie
van de vier pijlers van de opdrachten evenals hun onderlinge verbondenheid en
afhankelijkheid volledig vorm, wat dan weer leidt tot coherente en efficiënte maatregelen
en projecten.
5. Analyse van de impact en de invloed van de andere beleidsdomeinen en coördinatie van
de wisselwerking met externe partners: zich beperken tot enkel de opdrachten van de FOD
Gezondheid zou te beperkend zijn voor het huidige concept. Het is bijgevolg ook zeer
belangrijk de impact en de invloed van andere beleidsdomeinen van zowel de federale
overheid als de deelstaten te analyseren, meer bepaald het sociale en het economische
domein, energie, mobiliteit, fiscaliteit, onderwijs, de internationale betrekkingen, de
ontwikkelingssamenwerking enzovoort.
De analyse van de impact en de invloed zal helpen rekening te houden met deze
verschillende domeinen, door te steunen op verschillende analysetools in functie van de
beoogde doelstellingen (gender, economie, sociale ongelijkheid, leefmilieu ...), en zal het
mogelijk maken onze opdrachten geleidelijk te integreren in andere beleidsdomeinen
(health & environment in all policies), zoals gedefinieerd in onze visie en strategie.
Deze analyse van de impact en de invloed zal ook aansluiten bij de dynamiek van de
bestaande coördinatienetwerken en/of eender welk ander instrument van coördinatie
(samenwerkingsakkoorden enzovoort).
6. Inzicht in de invloed van belangrijke megatendensen: terwijl er in de literatuur vele
wetenschappelijke artikelen bestaan die de megatendensen identificeren en analyseren
die invloed uitoefenen op de toestand van de planeet, het leefmilieu, de gezondheid van
de mens en de gezondheidsdiensten, bestaan er maar weinig referentieartikelen die
onderzoek voeren naar de megatendensen die invloed zouden uitoefenen op deze
domeinen, en in het bijzonder beschouwd in hun onderlinge verbondenheid.
Bijgevolg heeft de FOD Gezondheid op basis van de beschikbare wetenschappelijke
literatuur zeven megatendensen geïdentificeerd en geselecteerd die, in de huidige staat
van de kwestie en van onze kennis, zouden moeten worden bestudeerd en geëvalueerd
vanuit de invalshoek van hun potentiële impact op eender welk(e) project/actie inzake
1W1H van de FOD:
•
•
•
•
•
•
•

De burger als consument-actor;
De technologische ontwikkelingen;
Beperking en concurrentie voor grondstoffen;
Sociaaleconomische ongelijkheid (sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid en
sociaal-ecologische ongelijkheid);
Demografische evolutie en verstedelijking;
Mondialisering/Globalisering;
Toenemende risico's voor de menselijke gezondheid (pandemie, verandering van
levensstijl, blootstelling aan vele producten met enkelvoudig of meervoudig effect –
cocktaileffect –).
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Krachtlijnen van duurzaam beheer in de interne werking van de FOD Volksgezondheid
1. EMAS-opvolging/Mobiliteit/Overheidsaankopen
➢ Vernieuwing van de EMAS-registratie
De centrale site van de FOD Volksgezondheid (Eurostation - Victor Hortaplein - 1060 Brussel)
heeft sinds 2010 het EMAS-label, en heeft in 2018 de hernieuwing van zijn registratie
verkregen op basis van de nieuwe EMAS-verordening die nieuwe milieueisen bevat. De laatste
versie van de milieuverklaring voor het jaar 2017 en de resultaten tot 20176 is beschikbaar op
de site van de FOD.
Voor 2018 kunnen de volgende maatregelen worden vermeld:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nieuwe communicatie en bewustmakingscampagnes rond EMAS, onder andere met 4
EMAScottes : Energie – Mobiliteit – Papier- Afval, het gebruik van de trappen
aanmoedigen,
Opvolging van het reglementair toezicht in overeenstemming met de milieueisen,
Koolstofcompensatie van de tonnen CO2–equivalent die worden uitgestoten bij
verplaatsingen voor missies in het buitenland met het vliegtuig, de trein en de wagen,
Voortzetting van de projecten in verband met de digitalisering van de processen,
Bewustmaking
en
opfrissing
van
de
aankoopprocedures
om
duurzaamheidsclausules op te nemen in overheidsopdrachten,
Promotie en verbetering van ons cateringaanbod voor de organisatie van duurzamere
evenementen. Het volledige nieuwe cateringaanbod van het restaurant van de sociale
dienst wordt als duurzaam beschouwd,
Een keer per week wordt er biologisch, lokaal seizoensfruit aangeboden in de FOD,
Deelname aan de week van de mobiliteit en bevordering van verplaatsingen per fiets,
Deelname aan de Europese Week van de Afvalvermindering.

➢ Gekruiste interne audits en conformiteitsaudit
De interne Emas-audit werd uitgevoerd door de milieucoördinatrice van de FOD Mobiliteit.
Dit kadert binnen het netwerk van FOD’s die een milieumanagementsysteem hebben, en
heeft tot doel om zo neutraal mogelijke interne audits uit te voeren.
Om onze reglementaire conformiteit te garanderen en onze milieuprestaties te verbeteren,
werd er een externe technische conformiteitsaudit van de verwarmings-, klimaatregelings- en
transformatorinstallaties uitgevoerd. Op basis van de resultaten van die audit heeft het EMASteam een actieplan opgesteld voor de Regie der Gebouwen (beheerder van het
EUROSTATION-complex).

6

Milieuverklaring 2015 : http://www.health.belgium.be/nl/emas
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2. Invoering van te nemen maatregelen bij vervuilingspieken in het bedrijfsvervoerplan (BVP)
– Zachte mobiliteit bevorderen
In 2018 hebben we onze sensibiliseringsacties rond zachte mobiliteit voortgezet.
•

•

Er staan acht fietsen ter beschikking van onze collega’s bij het onthaal van de
hoofdzetel van de FOD (Eurostation). De medewerkers van de FOD en de andere
gebruikers van het gebouw (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen) mogen die
fietsen gebruiken voor hun werkopdrachten of -vergaderingen in Brussel. De fietsen
worden rechtstreeks gevraagd bij het onthaal van het gebouw om het gebruik ervan
te vergemakkelijken.
De medewerkers van de FOD kunnen ook occasioneel de fiets nemen naar het station
of de werkplek. Daar wordt een kilometervergoeding voor toegekend. Als medewerker
van de FOD kunnen ze zich ook inschrijven op http://www.biketowork.be/ en zo tal
van voordelen krijgen.

3. Evolutie en vooruitzichten
In het kader van de federale redesign « GEZONDHEID » 7, is voorzien dat onze FOD in 2020 zijn
intrek neemt in het Galilei-gebouw in de buurt van de Kruidtuin in Brussel, samen met het
RIZIV, dat eigenaar is van het gebouw, en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten, om een « gezondheidshuis » te creëren.
In het kader van die redesign gaan we bepaalde diensten die gemeenschappelijke zijn voor de
drie instellingen, zoals ondersteunende en logistieke diensten, delen en centraliseren. We zijn
die integratie/samenwerkingsprocessen nu al aan het voorbereiden, en sommige beginnen al
gestalte te krijgen, zoals: koerierdienst voor de verschillende provincies om het aantal
afgelegde km te beperken, groepsaankoop van sorteervuilnisbakken en opstelling van
eilandjes, verzameling van bepaalde soorten afval en gemeenschappelijke acties voor
communicatie en sensibilisering rond EMAS.
Ondanks deze verhuizing willen we ons EMAS-certificaat behouden en onze collega s van het
RIZIV en het Agentschap op termijn overtuigen om ook in te stappen in het EMAS-systeem
wanneer we allemaal het Galilei-gebouw betrekken.

7

https://redesign.health.belgium.be/nl/
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Visie van de FOD
1. Mission statement1
Onze ambitie is om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Daarom wil onze
FOD de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health » en stellen we de
gezondheid en al haar facetten steeds centraal. Dit zowel voor de menselijke gezondheid, de
gezondheid van de planeet, de dier- en plantengezondheid als voor onze voeding.

2. Onze visie2, onze ambitie
Voor onze missies
Onze FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een transversaal departement voor
beleidsondersteuning « Health and Environment in all policies » en een netwerkorganisatie die zorgt
voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde.
Als overheidsorganisatie stellen we de gezondheid en al haar facetten centraal in ons denken en doen:
We zijn een referentiepunt voor alle thema’s die rechtstreeks door onze teams worden behandeld en
we zijn een erkende partner in het maatschappelijke en politieke debat. We geven de voorkeur aan
een holistische benadering van de gezondheid (menselijke gezondheid, gezondheid van de planeet,
dier- en plantengezondheid) met een focus op de menselijke gezondheid. Volgens de behoeften en
de vragen van onze partners, kan er evenwel een gespecialiseerde aanpak worden geïmplementeerd
zolang de link met de gezondheid tastbaar blijft. We ontwikkelen zoveel mogelijk een evidence-based
aanpak op basis van de laatste wetenschappelijke en becijferde gegevens. We integreren het
voorzorgsprincipe in onze voorstellen.
We positioneren ons als een transversaal departement voor beleidsondersteuning « Health and
Environment in all policies » dat de eenheid en de coherentie van ons beleid bevordert. Ten aanzien
van onze ministers, handelen we loyaal en voeren we de genomen beslissingen loyaal uit. We geven
hierbij de voorkeur aan een constructieve dialoog bij de voorbereiding en de evaluatie van het beleid.
We hebben een impact op de onderzoeksagenda en op de exploitatie van gegevens om zo de
toekomstige uitdagingen nauwkeurig in kaart te brengen.
Als netwerkorganisatie brengen we op een participatieve en transparante manier zowel de
internationale en nationale partners, als de burgers samen. We integreren een prospectieve aanpak
in de coördinatiestructuren. Op basis van onze expertise, en in akkoord met onze ministers,
1

De missieverklaring is een verklaring van de organisatie waarin de meerwaarde wordt beschreven die de organisatie in het kader van
haar opdrachten biedt aan haar gebruikers, partners en opdrachtgevers. Hierin worden de (over het algemeen unieke) voordelen
omschreven die haar omgeving haalt uit de acties van de organisatie.
2
De strategische visie is een droom, een ideale projectie van de producten / diensten die de organisatie aan haar omgeving wil bieden
alsook een ideale projectie van haar interne organisatie (teneinde de ideale de producten / diensten te kunnen leveren).
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ontwikkelen en verdedigen we het federale standpunt. In een constructieve geest streven we naar een
positief compromis en verdedigen we op een loyale manier de beslissingen die tussen de verschillende
partners genomen worden.
We beogen een excellentie in de uitvoering van de taken die een meerwaarde hebben voor de
realisatie van onze missies en doelstellingen.

Voor onze werking

Onze FOD is een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op
competente en autonome medewerkers die zin voor verantwoordelijkheid hebben en hun expertise
en talenten ontwikkelen.

Als werkgever stellen we de gezondheid en het welzijn van de medewerkers centraal in onze
bekommernissen en in onze werking:
Bewust van de actuele maatschappelijke uitdagingen, bieden we binnen een duidelijk kader aan onze
medewerkers een goede voedingsbodem voor de ontwikkeling van hun expertise en de ontplooiing
van hun talenten. Dit ook buiten de formele structuren.
We zijn een verantwoordelijke, coherente en lerende organisatie ten aanzien van onze doelstellingen,
prioriteiten en resultaten en spreken met één stem. We leveren bij voorkeur een kwaliteitsvol resultaat
af, in evenwicht met de deadlines. We garanderen gezonde en aangename werkomstandigheden in
een geest van solidariteit en we sensibiliseren de medewerkers voor hun fysieke en psychische
gezondheid. In het dagelijkse beheer van de FOD houden we rekening met de gebeurtenissen in het
leven van de medewerkers.
We promoten en ontwikkelen de autonomie van onze medewerkers in hun werk evenals hun
verantwoordelijkheidszin ten aanzien van hun partners, hun klanten, hun collega’s en de
doelstellingen van de organisatie. In team kunnen ze, in een klimaat van vertrouwen en met een
begeleiding door kwaliteitsvolle leidinggevenden, hun manier van werken kiezen in overleg met het
management. Participatie, overleg en co-creatie worden hierin sterk aangemoedigd.
We zijn een creatieve en transparant georganiseerde FOD, dankzij de maximale vereenvoudiging van
onze interne procedures, digitalisering van onze werkwijze, en de ontwikkeling van een doordachte
benadering van de nieuwe manieren van werken.
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Bijlage 2: Projectfiche met links naar SDG’S

Identificatienr.
(in te vullen op het centrale
niveau)

Men zegt vaak dat een beeld meer zegt dan duizend woorden…
Hier kan je een afbeelding toevoegen die jouw project illustreert!

CONTACTPERSOON:
(Persoon die het document ingevuld heeft en die eventuele aanvullende informatie zal bezorgen aan de BPMO)

Waarvoor dient dit document?
Je wilt een nieuw FOD-project indienen?
De identificatiefiche (eerste deel van dit document) stelt je in staat om de
essentiële informatie van jouw project te capteren teneinde het project
bekend te maken en de opvolging te verzekeren via de BOCA en de BPA.
Het realisatiedossier (tweede deel van dit document) bepaalt de meer
concrete en gedetailleerde organisatie van jouw project en zal dienen voor
de opvolging op het terrein.
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