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HET INHOUDELIJK DEEL VAN HET BELEIDSPLAN 
 

 

  DECREET. 

 

Art. 2 
22° beleidsplan: een document waarin de organisatie haar inhoudelijk en zakelijk beleid voor 
vijf jaar uittekent; 
 
Voor de landelijke organisaties 
 
Art. 9. §1. Het beleidsplan omvat: 
1° een inhoudelijk deel voor de volgende beleidsperiode;  
2° een zakelijk deel voor de volgende beleidsperiode;  
3° de omvang en de resultaten van de werking, namelijk:  

a) kerngegevens en cijfers over de financiën voor het tweede en derde jaar van de 
lopende beleidsperiode;  

b) kerngegevens en cijfers over het personeel voor het derde en vierde jaar van de 
lopende beleidsperiode;  

c) kerngegevens en cijfers over de werking voor het derde en vierde jaar van de 
lopende beleidsperiode;  

4° een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode;   
5° de gevraagde subsidie-enveloppe op jaarbasis voor de beleidsperiode waarop de 
subsidieaanvraag betrekking heeft;  
6° in voorkomend geval een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe de sociaal-
culturele volwassenenorganisatie die een positieve evaluatie met aanbevelingen kreeg, 
vermeld in artikel 23, §3, tweede lid, 2° is omgegaan met die aanbevelingen;   
7° een managementsamenvatting.   
 
Art.9. §2. In afwijking van §1, 3° omvat het beleidsplan van sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties die op het moment van aanvraag niet erkend zijn op basis van het 
decreet van 4 april 2003 of die vanaf 2021 niet gesubsidieerd zijn als sociaal-culturele 
volwassenenorganisatie, vermeld in artikel 4 een document waarin de aanvrager een 
sociaal-culturele werking van minstens twee jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag 
aantoont. Het document omvat: 

a) kerngegevens en cijfers over de financiën voor de twee jaar onmiddellijk voorafgaand 
aan de aanvraag; 

b) kerngegevens en cijfers over de werking voor de twee jaar onmiddellijk voorafgaand 
aan de aanvraag;  

c) desgevallend kerngegevens en cijfers over het personeel voor de twee jaar 
onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag.    

  
Art. 12. Als de toegekende subsidie-enveloppe aan een sociaal-culturele 
volwassenenorganisatie afwijkt van de gevraagde subsidie-enveloppe van die organisatie, 
beschikt de aanvrager over de mogelijkheid om voor 1 april in het jaar volgend op de 
beslissing van de Vlaamse Regering een geactualiseerd beleidsplan in te dienen, dat 
afgestemd is op de omvang van de toegekende subsidie-enveloppe van de sociaal-culturele 
volwassenenorganisatie. De Vlaamse Regering valideert het geactualiseerde beleidsplan. 
 
Voor de regionale organisaties 
 
Art. 34. Het beleidsplan bestaat uit:  
1° een inhoudelijk deel voor de volgende beleidsperiode;  
2° een zakelijk deel voor de volgende beleidsperiode;  
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3° de omvang en de resultaten van de werking, namelijk:   
a) kerngegevens en cijfers over de financiën voor het tweede en derde jaar van de 

lopende beleidsperiode; 
b) kerngegevens en cijfers over het personeel voor het derde en vierde jaar van de 

lopende beleidsperiode;  
c) kerngegevens en cijfers over de werking voor het derde en vierde jaar van de 

lopende beleidsperiode.  
4° een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode;   
5° een managementsamenvatting.   
 
 

  UITVOERINGSBESLUIT. 

 
Art. 4. De administratie valideert de geactualiseerde beleidsplannen, vermeld in artikel 12 

van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, en legt deze voor 15 mei volgend op de 
beslissing van de Vlaamse Regering ter kennisgeving voor aan de minister.   
 
 

  MEMORIE VAN TOELICHTING.   

 
De organisatie moet in het beleidsplan inhoudelijk en zakelijk op een transparante manier 
aantonen dat ze de subsidies die ze vanuit dit decreet aanvraagt en toegekend krijgt, 
hoofdzakelijk gebruikt voor haar werking en voor haar activiteiten waaraan mensen 
deelnemen in hun vrije tijd.   
 
Indien de organisatie van mening is dat ze haar voorziene beleidsplan niet volledig kan 
uitvoeren met de (lager dan gevraagde) toegekende subsidie-enveloppe, heeft ze tot uiterlijk 
1 april van het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode de tijd om haar beleidsplan aan te 
passen aan de toegekende subsidie-enveloppe. 
 
Een visitatieverslag met een positieve evaluatie met aanbevelingen als besluit, houdt in dat 
de visitatiecommissie van oordeel is dat de aanbevelingen van dien aard zijn dat ze op 
relatief korte termijn kunnen worden aangepakt om de werking kwalitatief te verbeteren. De 
organisatie maakt via een plan van aanpak, dat deel uitmaakt van het volgende beleidsplan, 
duidelijk welke processen en acties ze al heeft ondernomen en welke er gepland zijn om aan 
de aanbevelingen tegemoet te komen. Visitaties hebben zo als doel om organisaties de kans 
te geven hun werking gedurende de beleidsperiode kwalitatief bij te sturen, zowel inhoudelijk 
als zakelijk.   


