Mevrouwen, Mijne heren voorzitters,
Mevrouwen, heren bestuurders,
Geachte dames en heren,

In naam van MOVI heet ik u van harte welkom op deze
studiedag over Deugdelijk Bestuur.

MOVI is als netwerk voor overheidsmanagement in Vlaanderen,
samen met partners zoals Guberna en Deloitte al vele jaren
actief begaan met dit thema.
Al in 2006 was onze erevoorzitter Erik Portugaels lid van een
expertengroep rond corporate governance.
Een expertengroep, waarvan ook minister Lieten in een vorig
loopbaanpad weliswaar deel van uitmaakte, die in het kader
van het Center for Public Governance de ontwikkeling van een
leidraad voor Corporate Governance opstartte.
Guberna, instituut voor bestuurders, voerde in 2009 een
onderzoek uit naar deugdelijk bestuur. Bedoeling was om de
principes rond deugdelijk bestuur te promoten vanuit de
overtuiging dat elke organisatie baat heeft bij het respecteren
van een aantal basisprincipes wil zij haar werking op een meer
effectieve en efficiënte manier realiseren.
De corporate governance scan in 2009 wilde verschillende
organisaties stimuleren om een gepersonaliseerd
“goodgovernance traject” uit te werken.

En het opzet slaagde want niet veel later implementeerden,
mede onder impuls van MOVI, een aantal extern
verzelfstandigde agentschappen via een reeks aanbevelingen
de principes van deugdelijk bestuur. Aanbevelingen die hun
toelieten om rekening houdend met de specifieke kenmerken
van hun organisatie op maat werk te maken van de zng.
Guberna code.
Een set van een zevental principes die de rol, samenstelling en
aanpak van een raad van bestuur ten aanzien van het
management uitkristalliseert.
Vandaag staan we aan de vooravond van een nieuwe mijlpaal:
de uitvoering van het decreet deugdelijk bestuur in de Vlaamse
overheid.

Reden genoeg vonden we bij MOVI om een nieuwe studiedag
te organiseren waar we een schare aan experten en
ervaringsdeskundigen aan het woord laten rond deugdelijk
bestuur in Vlaanderen.
Want u weet het, of misschien nog niet, maar MOVI wil zich in
de toekomst blijven ontplooien als een netwerk in het Vlaamse
overheidslandschap dat buiten binnen brengt. Een netwerk dat
overheidsorganisaties verbindt, maar ook graag het woord geeft
aan deskundigen, belangengroepen van de maatschappij om
innovatie, vernieuwing binnen te brengen.
Een netwerk dat gelooft in het delen van goede praktijken als
hefboom naar een slagkrachtige overheid.

In die optiek zijn we bijzonder trots dat vandaag zowel
voorzitters, leidend ambtenaren, consultants en beleidsmakers
hun ervaringen, visie, verzuchtingen, suggesties willen delen
rond deugdelijk bestuur.
Ik geef dan ook graag het woord aan de eerste spreker de heer
Tom Somers, die namens minister Bourgeois deze studiedag
zal inleiden.
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