
De Prijs Joseph Merlot – Joseph Leclercq 2018-19 

 

De Prijs Joseph Merlot - Joseph Leclercq werd in 1964 ingesteld door de Belgische 
afdeling van het CIRIEC en heeft als doel het belonen van een doctoraatsthesis in 
het vlak van de publieke economie. 

 
De Prijs dient de herdenking van twee pioniers en promotors van het openbare 

bedrijf, Joseph Merlot en Joseph Leclercq, en wenst het wetenschappelijk 
onderzoek naar publieke economie te stimuleren, in het bijzonder met betrekking 
tot openbare bedrijven, diensten van algemeen belang, instrumenten van 

overheidsbeleid en evaluatie. 
 

Deze driejaarlijkse prijs ter bekroning van een doctoraatsthesis bedraagt 3.500 € 
voor een doctoraatsthesis.  Bij ontstentenis van een doctoraatsthesis die de 

toekenning van de Prijs rechtvaardigt, kan een eindwerk van een geavanceerd 
masterdiploma tot 1.150 € worden toegekend. 
 

De Prijs 2018-19 wordt gefinancierd door de Provincie Luik, RESA (hoofdbeheerder 
van de elektriciteits- en gasdistributienetten in de provincie Luik) en Luikse 

intercommunales (AIDE, CILE, Intradel).  De sponsors houden op die manier de 
herinnering aan de stichters van de Belgische afdeling van CIRIEC levendig.  
 

 
De regelgeving in het Nederlands is beschikbaar op de CIRIEC-website:  
http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2019/05/PML-2018-NL-def..pdf  
 

 

 De winnaar van de Prijs 2018-2019 is  Bert 

George voor zijn doctoraatsthesis. 

“Unravelling the Determinants of Strategic 

Planning Effectiveness in Public 

Organizations: A Strategic Decision-Making 

Perspective at the Individual and 

Organizational Level”  

over de publieke sector en het publieke 

management. 

(Kort overview, zie verso) 

 

Biografie, Abstract en Thesis beschikbaar op 

de CIRIEC website: 
http://www.ciriec.uliege.be/en/our-network/national-

sections/belgium/  

 

http://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2019/05/PML-2018-NL-def..pdf
http://www.ciriec.uliege.be/en/our-network/national-sections/belgium/
http://www.ciriec.uliege.be/en/our-network/national-sections/belgium/


 

Het proefschrift van Bert GEORGE onderzoekt de relatie tussen strategische 

planning en besluitvorming in publieke organisaties, met name op basis van 

casestudy's bij de Vlaamse lokale overheid en in Vlaamse 

leerlingenbegeleidingscentra. 

 

Strategische planning is een verantwoordingsinstrument, bedoeld om 

 inzicht te geven in de prioriteiten van een organisatie; 

 en er ook voor te zorgen dat doelstellingen en middelen in evenwicht zijn 

om wenselijke maar ook haalbare strategieën voor de organisatie te 

bepalen. 

Het is beargumenteerd dat strategische plannen statische en starre instrumenten 

zijn die niet passen in de complexe, dynamische en adaptieve omgeving van 

publieke organisaties.   

Deze dissertatie onderzoekt twee aspecten van deze complexiteit: participatie 

van belanghebbenden en organisatorisch gedrag: 

 om te controleren of de overheid burger georiënteerd en ontvankelijk is 

voor veranderende eisen en nieuwe vormen van uitingen; 

 om de menselijke factor te begrijpen: Wie was erbij betrokken? Was er 

ruimte voor discussie en debat? Hoe hebben groepsprocessen invloed 

gehad op strategische plannen en financiële documenten? 

 

Door zich te richten op micro- en macroniveaus, 225 gemeentelijke strategische 

plannen te analyseren en gebruik te maken van enquêtes bij meer dan 2000 

politici, beleidsmakers en planningsmedewerkers, biedt Bert GEORGE's 

kwalitatief hoogstaande werk echte inzichten in de manier waarop strategische 

planning in de praktijk is gebracht binnen publieke organisaties.  

Het laatste hoofdstuk (8) van zijn doctoraatsproefschrift laat zien wat de 

praktijkbeoefenaars over dit onderwerp kunnen leren op het gebied van: 

 de rol van de politiek in strategische planning 

 de noodzaak van een flexibele en participatieve planning 

 de optimale samenstelling van het planningsteam dat het proces begeleidt 

 en hoe de kloof tussen lokale politiek en administratie te overbruggen. 

 

 

Bert GEORGE is Assistent-Professor ‘Public Management’ aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam.  


