
Het Vlaams EnergieBedrijf



Energie in overheidscontext?

• Elektriciteit: 100 jaar oud
• Gas: 50 jaar oud
• Bestekken: 10 jaar oud; voortschrijdend inzicht en groepering
• 1.000en gunningen per jaar
• 100.000en leveringspunten
• 1.000.000en (papieren) facturen
• Orafin 2013: 99,5% komt van 3 leveranciers (elk 50+ jaar oud)

Traditie en versnippering
Visie = korte termijn: voldoen aan wet overheidsopdrachten, laagste prijs



Energie en het VEB

• ° in 2012 – 3 jaar jong wel meer dan 100 jaar kennis & ervaring 

• Gericht op ontzorging

• Kerntaak: wat kan het VEB (centraal) beter dan de entiteit (decentraal)?
• Maximale dienstverlening door schaaleffect & competentie
• Van budget tot verbruik ~ TCO
• Procesoptimalisatie vanuit overheidslogica (administratief & beheersmatig)

• Transparant, iedereen gelijk, kostendekkend en marktconform

Innovatie en centralisatie
Visie = lange termijn: partnerschap, totale waardeketen



Hoe anders?

Betrouwbaar, oerdegelijk

Trendbreuk!

Innovatief, risico



Wat doet het VEB anders? 

• Aankoopinnovatie

• Productinnovatie

• Organisatie-innovatie

• Contractinnovatie



Nieuw?

Anders?

Succes?

 Weerstand?





Angst? 
Risico(perceptie)? 



Succes ? 

• Volume: 8% van totale doelgroep in jaar 1 na opstart

• Prijs: ruim binnen verwachtingen, belangrijke besparing

• Efficiënte overheid: besparing van 10-tallen VTE’s





Weerstanden – angst – risico? 

• Comfort zone: waarom veranderen?
• Onbekende: wie is VEB? Zijn jullie wel zo goed als jullie zeggen?
• Prijsvorming: zijn jullie wel goedkoper?
• Facturatie: je gaat toch niet alles veranderen?
• Kortetermijnmarkt: wij willen & mogen geen risico nemen,
• Marktkennis: wij hebben de kennis, wij doen dit al jaar & dag,
• Klantenbinding: wij worden gepamperd door onze traditionele leveranciers,
• Budget: dit in mijn grootste aankoop
• Functie-inhoud: wat moet ik morgen doen als ik bij VEB aankoop?





Kritische drivers in innovatieproces

1

2

3

4

5

• Top down, strategische keuzes 
(midden)management & controle-
instanties

• Moderne overheid – 3% norm

• Voorbeeldfunctie
• Gerichte opleiding/communicatie

• Gestructureerd risicobeheer
• Type bestekken

• Lanceringsevent – 1ste stap
• Proces van lange adem (kruisbestuiving):

• Meet your buyer
• Buyer meets buyer



Lessons learnt VEB - mea culpa

Grootte van innovatie onderschat
Risicomaturiteit overschat
Gelijk hebben ≠ gelijk krijgen, ratio & emotie
• Innovatie kaderen 
• Risicobeheer ondersteunen
• Verandering beter voorbereiden en begeleiden doorheen alle lagen 

van de organisatie
• Informeren van alle stakeholders, ook de controle-instanties

Beter voorbereiden, meer communiceren, meer opleiden.
Juiste boodschap naar juiste persoon.





BESLUIT: Innovatie kan heel succesvol zijn

Iedereen heeft taak/verantwoordelijkheid in innovatieproces

• (Midden)management: top-down, risicobeheer, strategisch
• Controle-instanties: draagvlak, bewaken balans (risico & budget)
• Aankoop: draagvlak & bereidheid verruimen
• Wij = innovatie stimuleren door inspireren, samenwerken, opleiden, 

communiceren



“Aankoop en ontzorging vormen de basis,
Databeheer wordt de sleutel

Efficiëntie is het doel”

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief: 
www.vlaamsenergiebedrijf.eu/contact

http://www.vlaamsenergiebedrijf.eu/contact
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