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Back to the future
Wat herinnert u zich nog van 1995? De oorlog in Bosnië,

zij alle nieuwe relaties bij en krijgt hij/zij een overzicht
van de events waarop hij deze contacten heeft ontmoet.
Langs de netwerkmodule kunnen bovendien collega’s
persoonlijk uitgenodigd worden op events.

Chirac wordt Frans president, Ajax wint de Champions
League, de provincie Brabant wordt gesplitst in VlaamsBrabant en Waals-Brabant,…
Voor ons is dat jaar om nog een andere reden onvergetelijk: 20 jaar geleden werd 4Instance boven de doopvont
gehouden. Ontstaan als tijdschrift, kwam het magazine
tegemoet aan een steeds toenemende vraag naar informatie van de overheidsmanager. Een primeur, want in die
tijd had elke sector zijn maandblad, behalve de overheid.

4Instance was van meet af aan een onafhankelijk initiatief dat informatie bracht met het accent op de praktijk.
Alle thema’s die belangrijk waren voor een manager
kwamen aan bod: organisatie-, communicatie- , IT-,
HR-management. Hiermee timmerden we mee aan de
weg naar een moderne overheid. De era van ‘De Collega’s’ ligt trouwens definitief achter ons. Vandaag is
de overheid meermaals een bron van inspiratie voor de
private sector.
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De brug slaan tussen de private en publieke sector was
onze doelstelling. Voor ons betekende public affairs: het
uitwisselen van ideeën, leren van elkaars ervaring en
meedenken aan oplossingen. 4Instance heeft dit credo
altijd gehuldigd.
Geleidelijk evolueerde het magazine naar andere vormen van informatieplatform: de conferenties, het overheidscongres, de workshops. De dynamiek en de interactie tussen de stakeholders werd nog tastbaarder.
Sinds begin dit jaar consolideert 4Instance zijn 20-jarig bestaan in een nieuwe aanpak. De actuele website
bevordert, via spitsvondige software, het netwerken
tussen ambtenaren – ook onderling - en de bedrijfswereld. Via een online account heeft de ambtenaar immers
toegang tot alle presentaties van de 4Instance-events en
de deelnemerslijsten. Bovendien kan hij/zij zich met
één klik inschrijven. Via de contactmodule houdt hij/

De permanente online-overheidsbeurs werd opgetart
midden 2015. Deze beurs wil al wie diensten of producten levert aan de overheid bij elkaar brengen op
www.4Instance.be. Exposanten beschikken over een
virtuele stand waarop de gebruiker nuttige informatie
en contactpersonen aantreft. Ook hiervoor investeerde
4Instance in de laatste softwaresnufjes.
Maar vandaag gaan we echt ‘Back to the future’. Want
20 jaar na publicatie van het eerste gedrukte 4Instancemagazine, verschijnt het nulnummer van ‘4Instance
eMagazine’. Inderdaad, een heus magazine en dus geen
nieuwsbrief. De nieuwe formule houdt bovendien rekening met infoshopping. U leest het dus ofwel als magazine ofwel per artikel. Via het archief vindt de lezer ook
snel alle artikels over de thema’s die hem/haar interesseren.
En net als in 1995 legt 4Instance het accent op de praktijk. Het wordt dus een magazine door en voor de ambtenaar. Wilt u, als ambtenaar/overheidsmanager graag
een artikel publiceren over een thema, een praktijkervaring? Of wenst u een weetje te delen? Geef ons een
seintje, we nemen beslist contact met u op.
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