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INLEIDING 

Dit document werd opgemaakt door de administratie ter ondersteuning van de leden van de 
beoordelingscommissies van de organisaties met een werking in Vlaanderen en Brussel. 
 
Het document heeft tot doel om info uit het decreet, de memorie van toelichting, het uitvoeringsbesluit, 
het visitatie- en beoordelingsprotocol die nodig is om het beoordelingsproces kwalitatief uit te voeren, te 
bundelen. Het reikt tevens informatie aan om de leden van de beoordelingscommissies te inspireren.  
 
De leidraad bestaat uit vijf delen: 

1) Het eerste deel geeft enerzijds weer op basis van welke documenten de leden van de 
beoordelingscommissies een oordeel vellen over de kwaliteit van de werking van de sociaal-
culturele volwassenenorganisaties. Anderzijds lijst het de documenten op die werden ontwikkeld 
door de Vlaamse Regering, de Adviescommissie sociaal-cultureel werk en de administratie om de 
kwaliteit van de beoordeling te garanderen. 

2) Het tweede deel schetst de belangrijkste stappen van het beoordelingsproces zoals omschreven in 
het decreet, het uitvoeringsbesluit en het protocol. 

3) Het derde deel wijst de leden van de beoordelingscommissies op de diversiteit van de sector en 
onderstreept dat de beoordelingscommissies rekening dienen te houden met de specifieke context 
van de organisaties. 

4) Deel vier geeft de externe deskundigen inzicht in de geldende beoordelingselementen en -criteria. 
Per beoordelingselement worden de criteria opgesomd, de belangrijkste fragmenten uit de 
memorie van toelichting weergegeven, interessante artikels vermeld en inspirerende vragen 
aangereikt.  

5) Tot slot geeft deel vijf inzicht in de samenstelling van de totale subsidie-enveloppe en de wijze 
waarop de subsidie-enveloppe kan evolueren volgens de bepalingen uit het decreet.  

 
De administratie hoopt u als lid van de beoordelingscommissie via de leidraad te ondersteunen in het 
beoordelingsproces en wenst u veel leesplezier. 
 
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk 
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1 DOCUMENTEN I.K.V. DE BEOORDELING 

1.1 DOCUMENTEN TER BEOORDELING  

Het decreet beschouwt opeenvolgende beleidsperiodes als een cyclisch gegeven, waarbij plannen, 
opvolgen, bijsturen en evalueren als een continuüm wordt benaderd. Om die reden wordt er bij het 
formuleren van het advies naast de elementen die in de subsidieaanvraag vervat zijn ook rekening 
gehouden met het visitatieverslag (en desgevallend ook het tweede visitatieverslag), alsook de algemene 
informatie en gegevens met betrekking tot de werking. 
 
1) Het beleidsplan 

Het beleidsplan wordt uiterlijk op 31 december 2019 ingediend. Het beleidsplan omvat verschillende 
onderdelen:  
• Een inhoudelijk deel: organisaties zijn vrij om het inhoudelijk deel van het beleidsplan vorm te 

geven volgens een eigen format. Het moet evenwel inzicht geven in de manier waarop de 
inhoudelijke beoordelingselementen en -criteria (infra) worden ingevuld. 

• Een zakelijk deel: dit bevat de gegevens die toelaten om de werking te beoordelen op basis van de 
drie zakelijke beoordelingselementen (infra). Het omvat onder meer een geïntegreerd zakelijk 
kwaliteits- en financieel meerjarenplan, 

• De omvang en de resultaten van de werking: dit omvat de kerngegevens en cijfers over de 
financiën, personeel en werking. Het decreet legt geen normen op voor het aanleveren van de 
kerngegevens. De organisaties bepalen zelf hoe ze hun werking en resultaten in kaart brengen.  

• Een zelfevaluatie: de organisaties maken een zelfevaluatie van hun werking in de lopende 
beleidsperiode. Hierin wordt een beeld geschetst van de sterktes en zwaktes van de werking en 
welke uitdagingen en opportuniteiten dit geeft voor de toekomst. Er wordt geen model opgelegd 
voor de opmaak van de zelfevaluatie. 

• Een beschrijving van de invulling van elk beoordelingselement:. De invulling van de 
beoordelingselementen en -criteria zal enerzijds in de verschillende delen van het beleidsplan aan 
bod komen, op de ene plaats misschien meer expliciet dan op een andere. Om een helder beeld te 
krijgen van de invulling van de beoordelingselementen bevat het beleidsplan tevens een 
opsomming van alle beoordelingselementen en de onderliggende criteria. Hierin geeft de 
organisatie de kern van haar werking/visie/aanpak m.b.t. dat beoordelingselement of -criterium 
weer. 

• De gevraagde subsidie-enveloppe: De organisaties moeten de gevraagde subsidie-enveloppe op 
jaarbasis aangeven.  Organisaties die een hogere subsidie-enveloppe aanvragen dan de voorbije 
beleidsperiode moeten de meervraag motiveren in het zakelijk deel van het beleidsplan. 

• Het plan van aanpak (indien van toepassing): Het plan van aanpak is van toepassing voor 
organisaties die bij de voorbije visitatie een positieve evaluatie met aanbevelingen hebben 
gekregen. Hierin geeft een organisatie aan hoe ze met de aanbevelingen is omgegaan. 

• Een managementsamenvatting: De managementsamenvatting bevat de belangrijkste inhoudelijke 
ambities en doelstellingen die de organisatie wil realiseren ten aanzien van de voorbije 
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beleidsperiode (of ten aanzien van de voorbije twee jaar voor organisaties die voor het eerst een 
subsidieaanvraag indienen). Er wordt geen model opgelegd voor dit document. 

 
De subsidieaanvraag van nieuwe organisaties omvat bovendien ook:  
• Een verklaring dat de aanvrager minimaal over een voltijds equivalent personeelslid beschikt of 

de intentie heeft om binnen drie maanden na het begin van de beleidsperiode 1 VTE personeelslid 
aan te werven. 

• Een verslag van de manier waarop de aanvrager in de twee jaar onmiddellijk voorafgaand aan 
de aanvraag een sociaal-culturele werking heeft ontplooid. 

2) Algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking 
 Hiermee worden websites, brochures, tijdschriften, campagnes, activiteiten … bedoeld. 
3) Het visitatieverslag en desgevallend het tweede visitatieverslag – enkel voor gesubsidieerde en erkende 

organisaties 
In 2018 evalueerden de visitatiecommissies de kwaliteit van de werking:  
1) aan de hand van het beleidsplan 2016-2020, de voortgangsrapporten, de jaarlijkse begroting, de 

financiële verslagen, de algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking;  
2) aan de hand van de kwantitatieve gegevens met betrekking tot de werking, zoals die afgeleid 

kunnen worden uit de voortgangsrapporten, de jaarlijkse begroting, de financiële verslagen en de 
algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking;  

3) op basis van de eindresultaten per toepasselijk beoordelingselement en inzake de bepalingen met 
betrekking tot de uitkering van de subsidies;  

4) op basis van de eventuele aanbevelingen bij de beoordelingselementen. 
Organisaties met een negatieve evaluatie met aanbevelingen dienen na maximaal 12 maanden een 
remediëringsrapport in op basis waarvan een tweede bezoek ter plaatse wordt uitgevoerd en een 
advies wordt gegeven aan de Vlaamse Regering over de subsidiëring van de werking. 

4) Een gesprek met de organisatie – enkel voor nieuwe organisaties 
Het gesprek gaat door in de kantoorgebouwen van het DCJM. De betreffende organisaties zullen 
voorafgaand informatie ontvangen over het verloop van het gesprek.  

 

1.2 DOCUMENTEN ALS HANDVATEN VOOR DE BEOORDELING 

Het decreet, de memorie van toelichting bij het decreet en het uitvoeringsbesluit zoals goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering 
Het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 
2017, de memorie van toelichting bij het decreet van 7 juli 2017 en het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 
2017 beschrijven de evaluatie- en beoordelingscyclus van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties. 
Daarnaast bakent de regelgeving de gesubsidieerde sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 
inhoudelijk af. Deze documenten werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
 
Het visitatie- en beoordelingsprotocol zoals ontwikkeld door de Adviescommissie en goedgekeurd door de 
minister 
Het protocol is het geheel van elementen en afspraken voor de commissieleden inzake de globale 
inhoudelijke en praktische aanpak van de evaluatie en de beoordeling (art. 1, 10° van het 

http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_SCVW/2019/20190911_visitatie-en-beoordelingsprotocol-VL-BXL.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_SCVW/2019/20190911_visitatie-en-beoordelingsprotocol-VL-BXL.pdf
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uitvoeringsbesluit). Het biedt informatie en creëert een afsprakenkader waarop alle betrokken actoren 
kunnen terugvallen. Het doel van dit visitatie- en beoordelingsprotocol is tweeledig:  
 het protocol moet zorgen voor een faire evaluatie en beoordeling van organisaties die een 

subsidieaanvraag indienen of gesubsidieerd worden via het decreet dat de subsidiëring en erkenning 
van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt;  

 het protocol moet er voor zorgen dat commissies in het kader van de evaluatie- en beoordeling de 
sociaal-culturele volwassenenorganisaties inspireren om hun krachten verder uit te bouwen.  

Het protocol is ontwikkeld door de adviescommissie en goedgekeurd door de minister. De minister ging 
hierover in overleg met het steunpunt en de sectorfederatie.  
 
Documenten ontwikkeld door de administratie ter ondersteuning van de organisaties  
1) Nota met richtlijnen m.b.t. de subsidieaanvraag 2021-2025 

o Sjabloon voor de beschrijving van de invulling van de beoordelingselementen 
o Sjabloon opmaak meerjarenbegroting en handleiding bij de opmaak van de meerjarenbegroting 

Omdat organisaties in 2019  voor het eerst een subsidieaanvraag indienen in het kader van het decreet 
van 7 juli 2017 stelde de administratie een nota op met een aantal richtlijnen. De nota expliciteert 
enerzijds welke verwachtingen de administratie heeft t.a.v. de subsidieaanvraag en biedt anderzijds 
transparantie over de wijze waarop de subsidieaanvraag zal worden beoordeeld door 
beoordelingscommissies.  
De subsidieaanvraag omvat onder meer een beschrijving van de invulling van de 
beoordelingselementen en een meerjarenbegroting. Hiervoor ontwikkelde de administratie tevens een 
sjabloon. 

2) Nota evaluatie remediëringsrapport en beoordeling plan van aanpak 
Omdat de visitaties van 2018 plaatsvonden in de overgang van het oude naar het nieuwe decreet 
maakt de nota over de evaluatie van het remediëringsrapport en de beoordeling van het plan van 
aanpak een vergelijking tussen de beoordelingskaders van beide decreten. Zo wordt duidelijk in welke 
mate aanbevelingen geformuleerd in het kader van de visitaties in 2018 (en op basis van de 
beoordelingselementen van het decreet van 4 april 2003) nog relevant zijn in het kader van de 
beoordeling van het plan van aanpak in 2020 (op basis van de beoordelingselementen van het decreet 
van 7 juli 2017).  

 
Documenten ontwikkeld door de administratie ter ondersteuning van de commissieleden 
1) Leidraad externe deskundigen (zie inleiding voor doel en inhoud) 
2) Nota evaluatie remediëringsrapport en beoordeling plan van aanpak (cfr. supra) 
3) Huishoudelijk reglement beoordelingscommissies 

Dit is het reglement waarin de deontologie van de commissieleden en de dagelijkse en interne 
aangelegenheden van een commissie gereguleerd zijn. 

http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx#5
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_SCVW/2019/20190205%20nota%20remedieringsrapport%20en%20plan%20van%20aanpak_definitief.pdf
http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_SCVW/2019/20190205%20nota%20remedieringsrapport%20en%20plan%20van%20aanpak_definitief.pdf
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2 HET BEOORDELINGSPROCES 

2.1 DE SITUERING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG BINNEN DE 
BELEIDSCYCLUS 

1. Organisaties dienen een subsidieaanvraag in uiterlijk op 31 december van het vierde jaar 
van de beleidsperiode (2019). Deze aanvraag omvat naast de nodige documenten op basis 
waarvan de ontvankelijkheid kan worden getoetst, een beleidsplan voor de volgende 
beleidsperiode van 5 jaar. Het beleidsplan bestaat uit een inhoudelijk deel en een zakelijk deel 
voor de volgende beleidsperiode, de kerngegevens en cijfers die de omvang en de resultaten 
van de werking duidelijk maken op het vlak van financiën voor het tweede en derde jaar van 
de beleidsperiode, voor het personeel en de werking voor het derde en vierde jaar van de 
beleidsperiode, een zelfevaluatie van de voorbije jaren van de beleidsperiode, de gevraagde 
subsidie-enveloppe per organisatie, een managementsamenvatting en desgevallend een plan 
van aanpak waarin wordt aangegeven hoe de sociaal-culturele volwassenenorganisatie die 
een positieve evaluatie met aanbevelingen kreeg, is omgegaan met die aanbevelingen.  
 
2. De administratie toetst de subsidieaanvraag aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. 
  
3. Een beoordelingscommissie, samengesteld uit externe deskundigen, maakt vervolgens per 
sociaal-culturele volwassenenorganisatie een gemotiveerd preadvies. Voor organisaties die de 
voorbije beleidsperiode al subsidie kregen vanuit dit decreet (of het decreet van 4 april 2003), 
bevat het preadvies eveneens een advies over de indicatie van de evolutie van de subsidie-
enveloppe voor de nieuwe beleidsperiode. Voor deze organisaties houdt de 
beoordelingscommissie voor haar advies ook rekening met het eindoordeel van de 
visitatiecommissie. Voor nieuwe organisaties wordt in het preadvies geadviseerd of aan de 
organisatie al dan niet een subsidie-enveloppe wordt toegekend.  
 
4. Bij een positief preadvies kan de subsidieaanvrager een schriftelijke reactie indienen op basis 
van feitelijke onjuistheden in het preadvies. De schriftelijke reactie op een positief 
subsidieadvies wordt voor definitief advies voorgelegd aan dezelfde beoordelingscommissie, 
uitgebreid met één bijkomend lid.  
 
5. Bij een negatief preadvies kan de subsidieaanvrager een schriftelijke reactie indienen. De 
schriftelijke reactie kan geen nieuwe inhoudelijke of zakelijke elementen bevatten ten opzichte 
van de ingediende subsidieaanvraag. De schriftelijke reactie op een negatief preadvies wordt 
voor definitief advies voorgelegd aan een andere beoordelingscommissie dan degene die de 
subsidieaanvraag oorspronkelijk behandelde.  
 
6. Het definitief advies aan de Vlaamse Regering bevat per organisatie een concreet voorstel 
van de subsidie-enveloppe binnen de door de Vlaamse Regering vastgelegde totale subsidie-
enveloppe .  
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7. De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 1 oktober van het laatste jaar van de beleidsperiode 
over de subsidie-enveloppe per organisatie voor de volgende beleidsperiode. Die enveloppe 
kan per beleidsperiode stijgen, dalen, gelijk blijven of de subsidiëring kan stopgezet worden.  
Voor nieuwe organisaties kan de gevraagde subsidie-enveloppe per organisatie, na beslissing 
van de Vlaamse Regering om over te gaan tot subsidiëring, gelijk of lager zijn dan de 
subsidieaanvraag.  
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.  
 
8. Jaarlijks dient elke gesubsidieerde organisatie een financieel verslag in dat bestaat uit een 
financiële afrekening, een balans, een resultatenrekening en een bijhorende toelichting bij het 
voorbije werkjaar en een begroting voor het lopende jaar. In het derde jaar van de 
beleidsperiode dient elke gesubsidieerde organisatie ook een voortgangsrapport in.  
 
9. In het derde jaar van de beleidsperiode gaat bij elke gesubsidieerde organisatie een 
visitatiecommissie langs om de werking te evalueren. Het tijdspad voor organisaties die van 
de visitatiecommissie een negatieve evaluatie met aanbevelingen kregen, doorloopt dezelfde 
stappen als hierboven beschreven maar de timing kan er anders uitzien. Aangezien de 
maximale remediëringstermijn 24 maanden is, komt het tweede bezoek ter plaatse en de 
daaruit voortvloeiende beslissing van de Vlaamse Regering om de organisatie al dan niet 
verder te subsidiëren, in een ander tijdspad terecht. Pas nadat de Vlaamse Regering uiterlijk 
in het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode heeft beslist de organisatie verder te 
subsidiëren, wordt haar subsidieaanvraag ter advisering voorgelegd aan de 
beoordelingscommissie. Indien de Vlaamse Regering beslist de subsidie stop te zetten, wordt 
de subsidieaanvraag niet behandeld en stopt de subsidiëring vanaf het tweede jaar van de 
beleidsperiode. De beslissing valt uiterlijk op 31 december van het eerste jaar van de 
beleidsperiode (Memorie van toelichting, pp. 18-19)..  

 
2.2 DE SUBSIDIEAANVRAAG 

2.2.1 Ontvankelijkheid 

Alvorens een subsidieaanvraag door de beoordelingscommissie wordt behandeld gaat de administratie 
na of de aanvraag ontvankelijk is aan de hand van de decretaal vastgelegde 
ontvankelijkheidsvoorwaarden (Art. 8 van het decreet) : 
 

1° de subsidieaanvraag is uiterlijk op 31 december van het voorlaatste jaar van de 
beleidsperiode ingediend; 
2° de aanvrager beschikt over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter; 
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3° de aanvrager is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad; 
4° de aanvrager beschikt over minstens een voltijds equivalent personeelslid of omschrijft hoe 
een voltijds 
equivalent personeelslid aangeworven wordt binnen drie maanden na het begin van de 
beleidsperiode; 
5° de subsidieaanvraag is in het Nederlands opgesteld; 
6° de aanvrager toont een sociaal-culturele werking aan van minstens twee jaar onmiddellijk 
voorafgaand aan de aanvraag.   
 

 

2.2.2 Het beleidsplan 2021-2025 

Het beleidsplan wordt uiterlijk op 31 december 2019 ingediend. Het beleidsplan omvat verschillende 
onderdelen:  

• Een inhoudelijk deel: organisaties zijn vrij om het inhoudelijk deel van het beleidsplan vorm te 
geven volgens een eigen format. Het moet evenwel inzicht geven in de manier waarop de 
inhoudelijke beoordelingselementen en -criteria (infra) worden ingevuld. 

• Een zakelijk deel: dit bevat de gegevens die toelaten om de werking te beoordelen op basis 
van de drie zakelijke beoordelingselementen (infra). Het omvat onder meer een geïntegreerd 
zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenplan, 

• De omvang en de resultaten van de werking: dit omvat de kerngegevens en cijfers over de 
financiën, personeel en werking. Het decreet legt geen normen op voor het aanleveren van de 
kerngegevens. De organisaties bepalen zelf hoe ze hun werking en resultaten in kaart brengen.  

• Een zelfevaluatie: de organisaties maken een zelfevaluatie van hun werking in de lopende 
beleidsperiode. Hierin wordt een beeld geschetst van de sterktes en zwaktes van de werking 
en welke uitdagingen en opportuniteiten dit geeft voor de toekomst. Er wordt geen model 
opgelegd voor de opmaak van de zelfevaluatie. 

• Een beschrijving van de invulling van elk beoordelingselement:. De invulling van de 
beoordelingselementen en -criteria zal enerzijds in de verschillende delen van het beleidsplan 
aan bod komen, op de ene plaats misschien meer expliciet dan op een andere. Om een helder 
beeld te krijgen van de invulling van de beoordelingselementen bevat het beleidsplan tevens 
een opsomming van alle beoordelingselementen en de onderliggende criteria. Hierin geeft de 
organisatie de kern van haar werking/visie/aanpak m.b.t. dat beoordelingselement of -
criterium weer. 

• De gevraagde subsidie-enveloppe: De organisaties moeten de gevraagde subsidie-enveloppe op 
jaarbasis aangeven.  Organisaties die een hogere subsidie-enveloppe aanvragen dan de 
voorbije beleidsperiode moeten de meervraag motiveren in het zakelijk deel van het 
beleidsplan. 

• Het plan van aanpak (indien van toepassing): Het plan van aanpak is van toepassing voor 
organisaties die bij de voorbije visitatie een positieve evaluatie met aanbevelingen hebben 
gekregen. Hierin geeft een organisatie aan hoe ze met de aanbevelingen is omgegaan. 

• Een managementsamenvatting: De managementsamenvatting bevat de belangrijkste 
inhoudelijke ambities en doelstellingen die de organisatie wil realiseren ten aanzien van de 
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voorbije beleidsperiode (of ten aanzien van de voorbije twee jaar voor organisaties die voor 
het eerst een subsidieaanvraag indienen). Er wordt geen model opgelegd voor dit document. 

 
De subsidieaanvraag van nieuwe organisaties omvat bovendien ook:  
 Een verklaring dat de aanvrager minimaal over een voltijds equivalent personeelslid beschikt of 

de intentie heeft om binnen drie maanden na het begin van de beleidsperiode 1 VTE 
personeelslid aan te werven. 

 Een toelichting en motivatie bij de kerngegevens en cijfers over de werking die aantoont dat de 
werking die de organisatie de voorbije 2 jaar heeft ontplooid sociaal-cultureel van aard is.   

 
Het Departement maakte een nota met richtlijnen met betrekking tot de subsidieaanvraag.  
 
Het decreet beschouwt opeenvolgende beleidsperiodes als een cyclisch gegeven, waarbij plannen, 
opvolgen, bijsturen en evalueren als een continuüm wordt benaderd. Om die reden wordt er bij het 
formuleren van het advies naast de elementen die in de subsidieaanvraag vervat zijn ook rekening 
gehouden met het visitatieverslag (en desgevallend ook het tweede visitatieverslag), alsook de algemene 
informatie en gegevens met betrekking tot de werking, zoals websites, brochures, tijdschriften, campagnes, 
activiteiten, enz..)  
 

2.3 HET PREADVIES 

2.3.1 Erkende organisaties 

Nadat de administratie de subsidieaanvraag heeft getoetst aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden 
beoordeelt de beoordelingscommissie de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van de subsidieaanvraag. Ze 
maakt een gemotiveerd preadvies op met een indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe voor 
de nieuwe beleidsperiode en een (definitief) advies met een voorstel van subsidie-enveloppe voor de 
volgende beleidsperiode (art. 15 en 26 van het decreet). 
 
De kwaliteit van de werking van erkende organisaties wordt beoordeeld (Art 22, §1 van het decreet) 

1° aan de hand van het visitatieverslag, alle elementen vervat in het beleidsplan, algemene 
informatie en gegevens met betrekking tot de werking en desgevallend voor organisaties met een 
negatieve evaluatie met aanbevelingen, een tweede visitatieverslag;  
2° op basis van de beoordelingselementen.  

 
Voor de beoordeling van een subsidieaanvraag duidt de administratie binnen een commissie 
telkens drie deskundigen aan als hoofdlezer. Zij maken in de webtoepassing KIOSK Redactie 
een beoordeling waarbij ze voor elk beoordelingscriterium 
- een oordeel vellen over de sterktes en de mogelijkheden en dit argumenteren; 
- een voorlopig eindresultaat (voldoet, voldoet ten dele, onvoldoende) formuleren. 

Voorafgaand aan de vergaderingen van de beoordelingscommissie nemen alle externe 
deskundigen en de secretaris de voorbereiding van de hoofdlezers door en bereiden de peer 
review voor.  

http://www.sociaalcultureel.be/doc/Doc_SCVW/2019/190315%20Nota%20richtlijnen%20subsidieaanvraag%20landelijke%20organisaties.docx


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 12 van 58 Subsidieaanvragen 2021-2025 van organisaties met een werking in Vlaanderen (en Brussel) 
 

 
Tijdens de vergadering(en) van de beoordelingscommissie vormt de voorbereiding van de 
hoofdlezers de basis van de bespreking. Alle aanwezige externe deskundigen nemen aan de 
bespreking deel en komen per beoordelingscriterium tot een gezamenlijk en gemotiveerd 
eindresultaat op basis van peer review: ze vragen zich af of ze op basis van de argumentatie 
tot eenzelfde oordeel zouden gekomen zijn en ze toetsen de kwaliteit van de argumentatie 
(Visitatie- en beoordelinsprotocol, p. 37).   

 
Elke organisatie wordt op zijn eigen merites beoordeeld. De voorzitter waakt erover dat de discussie 
evenwichtig verloopt en het advies evenwichtig en correct gemotiveerd wordt. De secretaris maakt op 
basis van de vergaderingen voor elke sociaal-culturele volwassenenorganisatie een gemotiveerd preadvies 
dat, zoals in art. 25 van het uitvoeringsbesluit is bepaald, uiterlijk op 15 april aan de organisatie wordt 
bezorgd. 
 

2.3.2 Niet-erkende organisaties 

Het beoordelingsproces van subsidieaanvragen van nieuwe organisaties verloopt analoog aan de 
beoordeling van de subsidieaanvragen van erkende organisaties, behoudens het volgende: 
 
De kwaliteit van de werking  van niet-erkende organisaties wordt beoordeeld (Art 22, §2 decreet): 

1° aan de hand van een gesprek met de organisatie, alle elementen vervat in het beleidsplan en 
algemene informatie en gegevens met betrekking tot de werking;  
2° op basis van de beoordelingselementen. 

 
De beoordelingscommissie die de kwaliteit van de werking van nieuwe organisaties beoordeelt, nodigt 
tijdens één van de vergaderingen de nieuwe sociaal-culturele volwassenenorganisaties uit en gaat op 
basis van de voorbereiding van de hoofdlezers in dialoog met de aanwezigen.  
 
De beoordelingscommissie adviseert in het preadvies aan inzake de “al dan niet toekenning” van een 
subsidie-enveloppe (Art. 26, decreet). 
 

2.3.3 Het format van het preadvies 

Het preadvies bestaat uit (Visitatie en beoordelingsprotocol, p. 41): 
1) een beoordeling van de kwaliteit van de werking van de organisatie per toepassend 

beoordelingselement, waarbij per beoordelingscriterium van dit beoordelingselement een 
eindresultaat wordt geformuleerd; 

2) het advies van de beoordelingscommissie (positief subsidieadvies zonder aandachtspunten, 
positief subsidieadvies met aandachtspunten of negatief subsidieadvies); 

3) een indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe; 
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4) een motivering bij de indicatie van de evolutie van de subsidie-enveloppe. 
 

2.4 DE SCHRIFTELIJKE REACTIE  

2.4.1 De schriftelijke reactie op een positief preadvies 

Na ontvangst van het preadvies heeft de organisatie maximaal twee weken de tijd om een schriftelijke 
reactie te formuleren . De schriftelijke reactie is gebaseerd op het oorspronkelijk ingediende dossier en 
kan geen nieuwe inhoudelijke of zakelijke elementen bevatten.  
 
Een schriftelijke reactie op een positief preadvies kan enkel betrekking hebben op feitelijke onjuistheden 
en wordt voor definitief advies voorgelegd aan dezelfde beoordelingscommissie, uitgebreid met één 
bijkomend lid (art. 27, §2 van het decreet).  
 
Ter voorbereiding op het overleg over de schriftelijke reacties op positieve preadviezen nemen alle externe 
deskundigen de reacties op het positief preadvies door. Het bijkomend lid neemt zowel de 
subsidieaanvraag, het positief preadvies en de schriftelijke reactie door. 
 
Voor het formuleren van een definitief advies baseert de beoordelingscommissie zich op: 

- het preadvies;  
- de  schriftelijke reactie van de organisatie op het preadvies;  
- het definitief voorstel voor subsidie-enveloppe zoals geformuleerd door de administratie en de 

voorzitters van de beoordelingscommissies. 
 
Tijdens het overleg van de beoordelingscommissie worden de reacties op de positieve preadviezen kritisch 
besproken en gaan de deskundigen gezamenlijk na of ze op basis van de motivatie van de organisatie bij 
elk beoordelingscriterium tot hetzelfde eindresultaat1 zouden komen.  
De beoordelingscommissie formuleert per organisatie gezamenlijk een definitieve beoordeling2 over elk 
van de haar toegewezen dossiers. Op basis van het overleg werkt de administratie de voorlopige 
preadviezen uit tot definitieve adviezen (Visitatie- en beoordelingsprotocol, p.43). 
 

2.4.2 De schriftelijke reactie op een negatief preadvies 

Na ontvangst van het preadvies heeft de organisatie maximaal twee weken de tijd om een schriftelijke 
reactie te formuleren . De schriftelijke reactie is gebaseerd op het oorspronkelijk ingediende dossier en 
kan geen nieuwe inhoudelijke of zakelijke elementen bevatten.  
 

                                              
1 Voldoet, voldoet ten dele, onvoldoende 
2 Positief subsidieadvies, positief subsidieadvies met aandachtspunten, negatief subsidieadvies 
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Bij een schriftelijke reactie op een negatief preadvies wordt de subsidieaanvraag, het preadvies en de 
schriftelijke reactie op het preadvies voor definitief advies voorgelegd aan een andere 
beoordelingscommissie dan degene die de subsidieaanvraag oorspronkelijk behandelde (art. 27, §3 van het 
decreet). 
 
De nieuwe beoordelingscommissie doet het beoordelingsproces over. De procedure hiervoor loopt gelijk 
aan de procedure voor het preadvies. Bijkomend houdt de commissie bij de formulering van het definitief 
advies rekening met 

- het preadvies;  
- de  schriftelijke reactie van de organisatie op het preadvies;  
- het definitief voorstel voor subsidie-enveloppe zoals geformuleerd door de administratie en de 

voorzitters van de beoordelingscommissies. 
(Visitatie- en beoordelingsprotocol, pp.42-43) 
 

2.5 DE BESLISSING VAN DE VLAAMSE REGERING 

De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 1 oktober 2020 over de subsidie-enveloppe voor de beleidsperiode 
2021-2025 (art. 6, eerste lid van het decreet).  
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3 SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK: DIVERSITEIT 
AAN ORGANISATIES 

‘Een onderbouwd, geïntegreerd beleid zet in op ontwikkeling en verbetering vertrekkende 
vanuit de eigenheid en specifieke situatie van de organisatie. De specifieke situatie van de 
organisatie wordt onder meer bepaald door de grootte van de organisatie, haar 
ontwikkelingsfase en interne en externe factoren.. Dit wil zeggen dat bij de beoordeling van 
het zakelijk beleid van de organisatie er rekening gehouden wordt met de schaalgrootte van 
de organisatie, met de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt (vrij jong of 
niet…), interne veranderingen (bijvoorbeeld een nieuwe directeur) en externe elementen 
(bijvoorbeeld besparingen of wijzigende omgevingsfactoren).’ (memorie van toelichting p. 45) 

 
De sociaal-culturele sector is een heel diverse sector. Sociaal-culturele volwassenenorganisaties ontplooien 
een werking rond een zeer divers palet van maatschappelijke thema’s. Daarnaast verschillen ze ook op 
het vlak van ontwikkelingsfase: zo staan nieuwe sociaal-culturele organisaties naast organisaties die meer 
dan 100 jaar bestaan. De grootte van de organisaties verschilt eveneens enorm. Zo hebben de kleinste 
organisaties 1 of 2 werknemers, terwijl de grootste organisaties meer dan 50 tot 90 personen 
tewerkstellen. Tenslotte kunnen interne of externe factoren meespelen in de werking van een organisatie. 
Zo kan bijvoorbeeld de wissel van de directie of kunnen besparingen een grote impact hebben op de 
werking van een organisatie. 
 
Bij de beoordeling is het van belang dat de beoordelingscommissies rekening houden met de specifieke 
context van de organisatie. Indien extra aandacht voor die specifieke context wenselijk is bij de 
beoordeling van een bepaald beoordelingselement of -criterium wordt de lezer van deze leidraad hierop 
attent gemaakt door het knipperlichtsymbool. 
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4 HET BEOORDELINGSKADER 

4.1 HET DOEL VAN HET DECREET 

Tijdens het beoordelingsproces houden de commissieleden de doelstelling van het decreet van “7 juli 2017. 
— Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk” voor ogen 
en benaderen ze de subsidieaanvraag van elke organisatie vanuit dat perspectief.  
 

Het decreet heeft tot doel om in het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 
organisaties te subsidiëren die, vanuit een civiel perspectief en met respect voor de 
gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een 
betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen én aan 
de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving door 
sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en 
gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. Hiervoor ontwikkelen en 
verspreiden zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen bieden. (Art 3, decreet). 

 
 
Civiel perspectief  

Dit decreet heeft het civiel perspectief als eerste uitgangspunt. Dat betekent dat sociaal-
culturele volwassenenorganisaties aanzien worden als maatschappelijke actoren die vanuit hun 
missie en visie een eigen plaats innemen in het democratische proces: ze verbinden burgers, 
versterken de capaciteit van burgers om hun rol te spelen, bieden plekken waar burgerschap 
echt vorm krijgt en geven ook publiek stem aan de noden en verzuchtingen van burgers.  

Ze ontwikkelen op eigen initiatief en onder eigen verantwoordelijkheid praktijken die op kleine 
of grote schaal uitdagende of moeilijke maatschappelijke kwesties aanpakken en schuiven deze 
naar voren op de publieke agenda (Memorie van Toelichting, 3.1).  

Een organisatie is met andere woorden vrij om haar eigen missie en visie vorm te geven zoals ze dat wenst, 
en van hieruit een sociaal-culturele werking te ontplooien. De beoordelingscommissie kan zich bij de 
beoordeling van de beleidsplannen dus niet uitspreken over de waarde van de gekozen thema’s of 
vraagstukken.  

Gedeeld burgerschap en de gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden  

De Vlaamse overheid wenst de samenleving te stimuleren en te versterken door zeer bewust te 
investeren in een gedeeld burgerschap. Dat gedeelde burgerschap gaat over de wil om deel uit 
te maken van een samenleving die stoelt op grondbeginselen als het recht op vrije 
meningsuiting, de gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding van kerk en staat, maar ook 
het bieden van gelijke kansen, het uitsluiten van discriminatie en het bestrijden van racisme. 
Op deze fundamentele principes kunnen en willen we niet toegeven. Iedereen die deel uitmaakt 
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aan onze samenleving heeft de plicht deze te respecteren (Memorie van Toelichting, 
artikelsgewijze toelichting, Art.3). 

De werking van een organisatie mag bovendien niet in strijd zijn met de gemeenschappelijke sokkel van 
waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een term die werd overgenomen uit de toelichting bij de 
parlementaire resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering (Memorie van 
Toelichting, 5.3. a.). Hier wordt verwezen naar de waarden van gelijkheid, solidariteit, respect, burgerschap 
en pluralisme. De rechten, plichten en vrijheden die worden aangehaald zijn de vrijheid van meningsuiting, 
het respect voor de rechtstaat, de gelijkheid van man en vrouw, het bestrijden van racisme en discriminatie.  

Sociaal-culturele participatie  

Het decreet herbevestigt en waardeert het sociaal-cultureel volwassenenwerk in zijn historische 
emancipatorische kracht en in zijn aloude aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in 
onze samenleving. Sinds zijn ontstaan heeft deze sector telkens praktijken weten op te zetten 
met kwetsbare groepen. Praktijken waarbinnen zij zich als individu en als groep sterk konden 
maken om beter tot hun recht te komen in deze samenleving. Praktijken waarin bruggen 
werden gelegd als toegang naar cultuur, democratische participatie, andere gemeenschappen. 
Dit decreet ondersteunt en versterkt sociaal-culturele volwassenenorganisaties precies in de 
ontwikkeling van deze kwaliteit. 

Het decreet heeft als doel sociaal-culturele volwassenenorganisaties te subsidiëren die een 
bijdrage leveren aan de emancipatie van mensen en groepen en aan de versterking van een 
democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving. Sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties doen dat zowel door gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke 
zaak te maken en daartoe praktijken te ontwikkelen en te verspreiden als door sociaal-culturele 
participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen. 

Sociaal-culturele participatie betekent dat sociaal-culturele volwassenenorganisaties mensen 
en groepen stimuleren en versterken om deel te nemen aan of deel te hebben in informele 
netwerken (sociale participatie), maatschappelijke instituties (maatschappelijke participatie), 
kunst en cultuur (culturele participatie) of politiek en beleid (politieke en beleidsparticipatie). 

Het voorliggende beleidskader vertrekt vanuit de vaststelling dat mensen zich doorgaans 
organiseren in vrij homogene groepen. 

Het nieuw beleidskader wil, met de grote uitdagingen van onze diverse samenleving voor ogen, 
sociaal-culturele volwassenenorganisaties stimuleren en waarderen om de brede bevolking of 
eigen achterban te versterken in het samenleven in onze superdiverse samenleving. 

Anderzijds wil het voorliggende beleidskader sociaal-culturele volwassenenorganisaties 
stimuleren om doordachte keuzes te maken om specifieke gemeenschappen, doelgroepen, of 
kansengroepen te bereiken en te betrekken in het realiseren van de eigen missie. 
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Hiertoe reikt het voorliggend decreet handvatten aan opdat organisaties die werken voor een 
breed publiek, doelgroepen of gemeenschappen de mogelijkheid hebben om binnen hun 
werking specifieke initiatieven te ontwikkelen naar kansengroepen. 

Anderzijds kunnen organisaties die expliciet kiezen om te werken met kansengroepen, vanuit 
die keuze hun werking verruimen naar doelgroepen, gemeenschappen en zelfs het brede 
publiek. De eigen missie en visie is hierbij richtinggevend. 

Elke sociaal-culturele volwassenenorganisatie maakt daarbij weloverwogen keuzes op het vlak 
van strategie, perspectief of doelstelling met betrekking tot bepaalde gemeenschappen, 
doelgroepen, kansengroepen of het brede publiek (Memorie van toelichting 3.3).  

 
 

4.2 HET BEOORDELINGSKADER: ALGEMEEN 

De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de hand van een set beoordelingselementen die decretaal zijn 
vastgelegd. Elk beoordelingselement is uitgewerkt in onderliggende beoordelingscriteria. De 
beoordelingscommissie kent elk beoordelingscriterium een score toe (voldoet, voldoet ten dele, of 
onvoldoende). De globale score voor een welbepaald beoordelingselement is gelijk aan de laagste score 
binnen de set van onderliggende beoordelingscriteria3. 
 
Het inhoudelijk deel van het beleidsplan en het plan van aanpak wordt getoetst aan de volgende 
beoordelingselementen (art. 10 van het decreet):  
 

1° de bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan 
het doel van het decreet, vermeld in artikel 3; 

2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie tot de 
door de organisatie omschreven actuele maatschappelijke context; 

3° de bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie 
sociaal-culturele rollen; 

4° de strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele 
volwassenenorganisatie; 

5° de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, een toelichting 
bij de functiemix en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaal-
culturele volwassenenorganisatie; 

6° de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of de werking met een relevantie en uitstraling voor het 
Nederlandse taalgebied; 

                                              
3 Bijvoorbeeld, voor een welbepaald beoordelingselement X zijn de scores voor de onderliggende beoordelingscriteria a,b en c de volgende: a= voldoet, b= 
onvoldoende; c= voldoet ten dele. De algemene score voor X is bijgevolg onvoldoende, aangezien dit de laagste score is binnen de set van beoordelingselementen. 
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7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd; 

8° de werking voor: 

a) het brede publiek en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of 
kansengroepen; 

b) kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of het brede 
publiek; 

9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele volwassenenorganisatie en de manier 
waarop ze betrokken en ondersteund worden in relatie tot de visie en missie van de sociaal-
culturele volwassenenorganisatie. 

 
Het zakelijk deel van het beleidsplan wordt getoetst aan de volgende beoordelingselementen (art. 10 van 
het decreet): 

1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid; 
2° de toepassing van de principes van goed bestuur; 
3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan 

 
Het decreet schrijft de volgende bepalingen voor:  
De beoordelingselementen in het vet zijn de elementaire beoordelingselementen. Indien een organisatie 
een onvoldoende scoort op een elementair beoordelingselement geeft de beoordelingscommissie een 
negatief subsidieadvies  
 
Indien een organisatie op minstens 5 niet-elementaire beoordelingselementen een onvoldoende scoort geeft 
de beoordelingscommissie een negatief subsidieadvies  
 
Indien één tot vier niet-elementaire beoordelingselementen als onvoldoende worden beoordeeld geeft de 
beoordelingscommissie een positief subsidieadvies met aandachtspunten. 
 
Indien alle beoordelingselementen voldoen of ten dele voldoen geeft de beoordelingscommissie een positief 
subsidieadvies. 
 
In de volgende twee paragrafen worden respectievelijk de inhoudelijke en zakelijke 
beoordelingselementen en -criteria besproken. De elementaire beoordelingselementen zijn aangeduid met 
het volgende symbool. 
 

 
 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 20 van 58 Subsidieaanvragen 2021-2025 van organisaties met een werking in Vlaanderen (en Brussel) 
 

4.3 DE INHOUDELIJKE BEOORDELINGSELEMENTEN EN -CRITERIA 

Om tot een gemotiveerd advies te komen over het inhoudelijk deel van het beleidsplan, hanteren de 
beoordelingscommissies de beoordelingselementen (Decreet van 7 juli 2017, art. 10), uitgewerkt in 
beoordelingscriteria (uitvoeringsbesluit, art. 23).  

 
1.1.1 De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan 

het doel van het decreet 

Beoordelingscriteria 
a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie 
b. De organisatie expliciteert haar ambities voor de komende beleidsperiode om bij te dragen aan de 

emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, 
inclusieve en solidaire samenleving door: 
1. Aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen bevordert; 
2. Aan te geven welke samenlevingsvraagstukken ze wil behandelen en tot publieke zaak maakt; 
3. Aan te geven hoe en welke maatschappelijke praktijken ze zal ontwikkelen en verspreiden die 

daarop een werkend antwoord bieden. 
 

Toelichting 
 

Het decreet heeft tot doel om in het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 
organisaties te subsidiëren die, vanuit een civiel perspectief en met respect voor de 
gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een 
betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen én aan 
de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving door 
sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en 
gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. Hiervoor ontwikkelen en 
verspreiden zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen bieden.’ (Decreet van 7 juli 
2017, art. 3) 

 
 
a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie 
De missie omschrijft WAAROM de organisatie bestaat en waarop ze inzet. Ze beschrijft dus de primaire 
functie of permanente opdracht. De missie geeft een antwoord op de vraag: wat doet de organisatie. 
 
De visie omschrijft WAARVOOR de organisatie staat. Ze omvat de kernwaarden (normen & waarden) van 
de organisatie. Ze beschrijft ook een ambitieus gedeeld beeld van de toekomst. Ze functioneert als ethisch 
kompas voor de organisatie. De visie geeft een antwoord op de vraag: Wat wil de organisatie zijn? Waar 
gelooft ze in? (geparafraseerd uit https://beleidsplanning.socius.be/2-1-het-belang-van-je-missie-visie/) 
 

https://beleidsplanning.socius.be/2-1-het-belang-van-je-missie-visie/
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b. De organisatie expliciteert haar ambities voor de komende beleidsperiode om bij te dragen aan de 
emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve 
en solidaire samenleving... 
 
Zie 4.1.1.1. 

Bijkomende informatie 
• GEMEEN.D, Socius 
• https://socius.be/het-civiel-perspectief-als-uitgangspunt-voor-het-nieuwe-decreet/ 
• https://cdn.socius.be/wp-content/uploads/2019/10/Burgerschap.pdf 
• https://beleidsplanning.socius.be/fase-2-missie-visie-jw/ 

 
 
Inspirerende vragen 

• Hoe duidt de missie en de visie wat de bestaansreden van de organisatie is, welke 
maatschappelijke verandering ze beoogt?  

• Welke waarden en normen drijven de organisatie?  
• Hoe sluit de visie van de organisatie aan op haar missie? 
• Op welke wijze geeft de missie richting aan het handelen van de organisatie? 
• Hoe wil de organisatie sociaal-culturele participatie bevorderen? 
• Welke samenlevingsvraagstukken wil de organisatie behandelen en hoe wil ze die tot een publieke 

zaak maken? 
• Welke praktijken wil de organisatie ontwikkelen om een antwoord te bieden op de gekozen 

samenlevingsvraagstukken en hoe wil ze die ontwikkelen en verspreiden? 

 
 
1.1.2 De relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de 

actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft 
 

Beoordelingscriteria 
a. In een maatschappelijke contextanalyse expliciteert de organisatie welke ontwikkelingen relevant zijn in 

relatie tot haar missie en visie; 
b. De organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil 

aangrijpen om een werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft. 
 

Toelichting 
 

Een nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk zal het bestaande decreet van 4 april 
2003 vervangen en moet het sociaal-cultureel volwassenenwerk, als belangrijk onderdeel van 
de opbouw van een democratische samenleving, de mogelijkheid bieden om soepeler in te 
spelen op de maatschappelijke uitdagingen van die hedendaagse samenleving. De nieuwe 

https://socius.be/het-civiel-perspectief-als-uitgangspunt-voor-het-nieuwe-decreet/
https://cdn.socius.be/wp-content/uploads/2019/10/Burgerschap.pdf
https://beleidsplanning.socius.be/fase-2-missie-visie-jw/
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regelgeving wil die intrinsieke waarde van het sociaal-cultureel volwassenenwerk koesteren 
en de veelzijdigheid en de dynamiek van het sociaal-cultureel volwassenenwerk versterken. 
Dit moet bijdragen tot een sterkere zichtbaarheid en profilering van de sector. (Memorie van 
toelichting, p. 2) 

 
[Sociaal-culturele volwassenenorganisaties] ontwikkelen op eigen initiatief en onder eigen 
verantwoordelijkheid praktijken die op kleine of grote schaal uitdagende of moeilijke 
maatschappelijke kwesties aanpakken en schuiven deze naar voren op de publieke agenda. Ze 
spelen een rol bij het inleiden in en het doorgeven, het bewaren, het voortdurend scheppen 
van cultuur in de brede zin van het woord en geven daarmee ook vorm en betekenis aan het 
publieke. (Memorie, pp 9-10) 

 

Bijkomende informatie 
• https://socius.be/maatschappelijke-contextanalyse/ 
• https://beleidsplanning.socius.be/fase-2-missie-en-visie-2-1-wat-en-waarom/ 

 
Inspirerende vragen 

• Hoe omschrijft de organisatie de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn in relatie tot 
haar missie en visie? 

• Hoe verhoudt de missie en visie van de organisatie zich tot de maatschappelijke context die ze 
beschrijft? 

• Op welke specifieke maatschappelijke uitdaging wil de organisatie inzetten? 
• Welke impact streeft de organisatie na met haar werking? 
• Welke bronnen gebruikt de organisatie voor haar contextanalyse? 

 
 
 
1.1.3 De bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie 

van de drie sociaal-culturele rollen 

 
Beoordelingscriteria 
a. De organisatie expliciteert haar visie op de verbindende rol en hoe ze via haar werking die rol zal 

waarmaken; 
b. De organisatie expliciteert haar visie op de kritische rol en hoe ze via haar werking die rol zal 

waarmaken; 
c. De organisatie expliciteert haar visie op de laboratoriumrol en hoe ze via haar werking die rol zal 

waarmaken. 
 

Toelichting 
 

https://socius.be/maatschappelijke-contextanalyse/
https://beleidsplanning.socius.be/fase-2-missie-en-visie-2-1-wat-en-waarom/
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In het decreet van 4 april 2003 en de bijhorende memorie van toelichting is het hanteren van 
de sociaal-culturele methodiek essentieel als instrument om de identiteit, eigenheid en 
legitimiteit van de sector te duiden. Hiermee stelden zich echter twee problemen. Enerzijds is 
het kader te abstract en complex, anderzijds te open zodat eigenlijk ook praktijken en 
organisaties uit andere sociaal-cultureel werksectoren als jeugdwerk en samenlevingsopbouw 
er zich van kunnen bedienen. 
Om die redenen schuift het nieuwe decreet de sociaal-culturele methodiek niet langer naar 
voren als een essentieel element. Het behoudt wel de fundamentele elementen ervan in een 
geactualiseerde en meer hanteerbare vorm: de relatie tussen visie, missie en doelstellingen tot 
de decretale doelstellingen, de drie sociaal-culturele rollen, de vier functies en de eigen 
functiemix, en de interventiestrategieën vormen het eenduidige uitgangspunt voor zowel het 
beleidskader als voor het opzetten van sociaal-culturele praktijken.(Memorie van toelichting, p. 
16).  
 
De sociaal-culturele rollen gaan om de bijdrage die een organisatie aan de samenleving wil 
leveren, wat ze wil bereiken. De manier waarop ze dit doet, en de praktijken die ze daarvoor 
ontwikkelt, gebeurt aan de hand van de verschillende sociaal-culturele functies. Deze rollen 
verwijzen naar de manier waarop het sociaal-cultureel volwassenenwerk zich kan verhouden 
tot de samenleving en wat het kan bijdragen aan de vormgeving van de samenleving. De drie 
maatschappelijke rollen geven dus aan wat de opstelling én de bijdrage van sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties kan zijn in de processen die de samenleving vormgeven en aan de 
relaties met andere maatschappelijke actoren (Memorie van toelichting, p. 14).  

 
 

De verbindende rol: mensen verbinden met groepen, gemeenschappen en de brede samenleving door 
hen ruimtes te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen in relatie tot anderen en door hen 
kansen te bieden op deelnemen en deelhebben aan die groepen, aan gemeenschappen en aan 
de brede samenleving; (Decreet van 7 juli 2017, art 2) 

 
De ‘verbindende rol’ verwijst naar processen waarbij actoren (mensen, groepen, 
gemeenschappen) op elkaar betrokken geraken met wederzijdse erkenning, vertrouwen en 
wederkerigheid tot gevolg. In relatienetwerken, groepen en gemeenschappen kunnen 
individuen zich actief verhouden op anderen, de omgeving en de brede samenleving en er 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap in opnemen. Individuen ontwikkelen zo hun relationeel 
burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de verbindende rol (Memorie van 
toelichting, p. 31). 

 
 
De kritische rol: in vraag stellen van waarden, normen, opvattingen, instituties en spelregels en de 

publieke dialoog daarover voeden en voeren; (Decreet van 7 juli 2017, art 2) 
 
De ‘kritische rol’ verwijst naar processen van reflexieve waardering en stellingname ten aanzien 
van de heersende cultuur en samenleving. Mensen worden zich bewust van kwesties, betrekken 
er zich op en maken ze mee tot publieke kwestie. Individuen ontwikkelen zo hun kritisch 
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burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis van de kritische rol. Uiteraard moet dit 
gebeuren met respect voor het kader en de doelstelling van het decreet en in het bijzonder 
voor de principes en de regels van de democratie en het Europees Verdrag inzake de Rechten 
van de Mens. (Memorie van toelichting, pp. 31-32) 

 
De laboratoriumrol: in maatschappelijk innoverende praktijken experimenteren met nieuwe 

maatschappelijke spelregels als antwoord op complexe samenlevingsvraagstukken; (Decreet 
van 7 juli 2017, art 2) 

De ‘laboratoriumrol’ verwijst naar processen van maatschappelijke verandering als antwoord 
op samenlevingskwesties. In maatschappelijk innoverende praktijken, zoeken en proberen 
mensen, groepen, organisaties en gemeenschappen al lerend antwoorden te vinden op 
maatschappelijke uitdagingen. Organisaties kunnen daartoe exploreren met nieuwe 
strategieën, methodes, thema’s functiemixen, … en mogen daar ook in mislukken. Individuen 
ontwikkelen zo hun ondernemend burgerschap. Daarin ligt de maatschappelijke betekenis 
van de laboratoriumrol. (Memorie van toelichting, p. 32) 
 

Bijkomende informatie 
• https://socius.be/sociaal-culturele-rollen/ 
• https://socius.be/wp-content/uploads/2017/11/Sociaalculturelerollen.pdf 
• https://www.slideshare.net/socius/rollen-functies-en-functiemix-spoedcursus-het-nieuwe-decreet-

socialcultureel-volwassenenwerker 

Over maatschappelijke innovatie: 
• https://socius.be/publicatie/verstaan/  
• https://socius.be/maatschappelijk-innoveren-een-verhaal-van-lange-adem/ 
• https://socius.be/maatschappelijk-innoveren/ 

 
Inspirerende vragen bij de verbindende rol 
• Hoe verduidelijkt de organisatie haar visie op de verbindende rol?  
• Welke processen wil de organisatie opzetten waarbij actoren (mensen, groepen, gemeenschappen) op 

elkaar betrokken geraken met wederzijdse erkenning, vertrouwen en wederkerigheid tot gevolg ?  
• Hoe werkt de organisatie aan een relationeel burgerschap? Aan de hand van welke praktijken zorgt ze 

er voor dat individuen zich actief kunnen verhouden op anderen, de omgeving en de brede samenleving, 
en dat ze er verantwoordelijkheid en eigenaarschap in kunnen opnemen? 

• Hoe verhoudt de visie op de verbindende rol zich tot de missie en visie van de organisatie?  
• Welk gewicht geeft de organisatie aan de verbindende rol vanuit haar missie en visie en hoe wordt dit 

beargumenteerd? 
• Welke praktijken ontwikkelt de organisatie om de verbindende rol te realiseren? 
• Hoe is de visie op de verbindende rol gedragen in de organisatie? 
 
Inspirerende vragen bij de kritische rol 
• Hoe verduidelijkt de organisatie haar visie op de kritische rol?  

https://socius.be/sociaal-culturele-rollen/
https://socius.be/wp-content/uploads/2017/11/Sociaalculturelerollen.pdf
https://www.slideshare.net/socius/rollen-functies-en-functiemix-spoedcursus-het-nieuwe-decreet-socialcultureel-volwassenenwerker
https://www.slideshare.net/socius/rollen-functies-en-functiemix-spoedcursus-het-nieuwe-decreet-socialcultureel-volwassenenwerker
https://socius.be/publicatie/verstaan/
https://socius.be/maatschappelijk-innoveren-een-verhaal-van-lange-adem/
https://socius.be/maatschappelijk-innoveren/
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• Hoe stimuleert de organisatie processen van reflexieve waardering en stellingname ten aanzien van 
de heersende cultuur en samenleving? Met andere woorden, hoe stimuleert de organisatie kritisch 
burgerschap? 

• Welke praktijken ontwikkelt de organisatie waarbij waarden, normen, opvattingen en/of 
maatschappelijke spelregels in vraag worden gesteld? 

• Hoe verhoudt de visie op de kritische rol zich tot de missie en visie van de organisatie?  
• Welk gewicht geeft de organisatie aan de kritische rol vanuit haar missie en visie en hoe wordt dit 

beargumenteerd? 
• Hoe is de visie op de kritische rol gedragen in de organisatie? 
 
Inspirerende vragen bij de laboratoriumrol 
• Hoe verduidelijkt de organisatie haar visie op de laboratoriumrol?  
• Met welke maatschappelijke spelregels of -uitdagingen gaat de organisatie het experiment aan?  
• Welke experimenten wil de organisatie opzetten waarmee mensen, groepen, organisaties en/of 

gemeenschappen al lerend antwoorden kunnen vinden op maatschappelijke uitdagingen?  
• Hoe stimuleert de organisatie ondernemend burgerschap? 
• Hoe verhoudt de visie op de laboratoriumrol zich tot de missie en visie van de organisatie?  
• Welk gewicht geeft de organisatie aan de kritische rol vanuit haar missie en visie en hoe wordt dit 

beargumenteerd? 
• Hoe is de visie op de verbindende rol gedragen in de organisatie? 
 
 
1.1.4 De strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele 

volwassenenorganisatie 

Beoordelingscriteria 
a. De organisatie heeft een onderbouwd en samenhangend geheel van strategische en operationele 

doelstellingen die ze wil realiseren;  
b. De organisatie expliciteert de relatie tussen haar eigen doelen en haar missie, visie en de actuele 

maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft. 
 
Toelichting 
 

De eigen ambities van sociaal-culturele volwassenenorganisaties vormen de vertrekbasis voor 
de uitbouw van een werking en de daaraan gekoppelde financiering. De organisaties kiezen 
zelf in grote mate de kaders waarbinnen ze hun missie willen waarmaken en kunnen daar per 
beleidsperiode ook in evolueren en andere accenten leggen. Dit nieuwe decreet legt dus geen 
kwantitatieve normen op en gaat uit van een grote mate van ‘zelfsturing’: organisaties zijn zelf 
verantwoordelijk voor hoe ze precies vorm geven aan hun werking, aan hun praktijken. Zij 
weten wat er leeft en beweegt in de samenleving. Zij houden de vinger aan de maatschappelijke 
pols. Ze bepalen zelf hun doelen, ze ontwikkelen een eigen verhaal over en een eigen visie op 
hun organisatie. Ze hebben hun eigen procedures, een eigen format en kiezen zelf hoe ze de 
processen managen. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 26 van 58 Subsidieaanvragen 2021-2025 van organisaties met een werking in Vlaanderen (en Brussel) 
 

Die ambities moeten bijdragen aan de doelstelling van het decreet en worden in de loop van 
de beleidsperiode geëvalueerd en beoordeeld op basis van een kwalitatief beoordelingskader. 
Dat betekent dat in tegenstelling tot het decreet van 4 april 2003, kwantitatieve normen niet 
langer een erkennings- of subsidiecriterium zijn. Kwantitatieve gegevens maken wél deel uit 
van een subsidieaanvraag en voortgangsrapport om de omvang van de werking van de 
organisaties en de resultaten van de werking zowel inhoudelijk als zakelijk in kaart te brengen. 
In ruil voor de toegekende middelen verwacht de overheid dat een sociaal-culturele organisatie 
zijn ‘governance’ – hoe ze de middelen inzet om vanuit de missie, doelen en principes te komen 
tot effectieve praktijken - helder kan verantwoorden. (Memorie van toelichting p. 16) 

 

Bijkomende informatie 
• https://socius.be/5-tips-voor-de-opstelling-van-jouw-beleidsplan/ 

 
Inspirerende vragen 

• Hoe vertaalt de organisatie haar missie en visie, omgevingsanalyse en zelfevaluatie in een 
coherente, realistische set van specifieke strategische doelstellingen? 

• Hoe vertaalt de organisatie haar doelstellingen in een duidelijk afgebakende, coherente en 
realistische set van operationele doelstellingen? 

• Hoe onderbouwt de organisatie haar strategische en operationele doelstellingen? 
• Hoe maakt de organisatie haar doelstellingen meetbaar? 
• Welke tijdsframes hanteert de organisatie om haar strategische en operationele doelstellingen te 

realiseren? 
 
 
1.1.5 De verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, 

een toelichting bij de functiemix en de uitwerking daarvan in relatie tot de 
missie en de visie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie 

Beoordelingscriteria 
a. De organisatie geeft aan op welke functies ze wil inzetten en verantwoordt haar keuze; 
b. De organisatie heeft een onderbouwde visie op de gekozen functiemix en de onderscheiden functies; 
c. De organisatie expliciteert welke werkwijzen ze wil hanteren om de gekozen functies te realiseren 

1. Voor de cultuurfunctie: 
i. de visie op cultuur in relatie tot de missie van de organisatie; 
ii. een verantwoorde toekomstige werkwijze van de organisatie om de praktijken op te zetten 

die erop gericht zijn cultuur te creëren, te bewaren, te delen en eraan deel te nemen; 
2. Voor de leerfunctie: 

i. de visie op leren in relatie tot de missie van de organisatie; 
ii. een verantwoorde toekomstige werkwijze om leeromgevingen op te zetten 

3. Voor de gemeenschapsvormende functie: 

https://socius.be/5-tips-voor-de-opstelling-van-jouw-beleidsplan/
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i. de visie op groepen en gemeenschappen en interacties daartussen in relatie tot de missie van 
de organisatie; 

ii. een verantwoorde toekomstige werkwijze om processen te ondersteunen en te faciliteren die 
leiden tot het vormen van groepen en gemeenschappen of tot interacties tussen groepen en 
gemeenschappen.  

4. Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie: 
i. De visie op engagement en politisering en op relevante samenlevingsvraagstukken in relatie 

tot de missie van de organisatie; 
ii. een verantwoorde toekomstige werkwijze om praktijken op te zetten waarin ruimte voor 

engagement en politisering wordt gecreëerd in relatie tot samenlevingsvraagstukken. 

Toelichting 

De functies zijn en blijven de pijlers van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De functies 
geven de aard, vorm en structurering aan van de georganiseerde sociaal-culturele praktijken 
en daarmee beoogde processen. De bestaande vier functies worden in het decreet behouden 
maar geactualiseerd om ze in overeenstemming te brengen met ontwikkelingen in praktijk- en 
theorievorming, zodat organisaties hun werking er beter kunnen binnen kaderen. In het decreet 
spreken we van de cultuurfunctie, de leerfunctie, de maatschappelijke bewegingsfunctie en de 
gemeenschapsvormende functie. Dit beleidskader erkent ook het belang van de ontmoetings- 
en ontspanningsfunctie als gemeenschappelijke pijler om sociaal-culturele praktijken te 
ontwikkelen maar beschouwt deze niet als een onderscheidende functie om de praktijken van 
vandaag vorm te geven. 

Het civiel perspectief als uitgangspunt nemen voor dit decreet, brengt met zich mee dat de 
organisaties met een werking in het Nederlandse taalgebied (al dan niet met inbegrip van het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) de nodige ruimte moeten krijgen om zelf dynamisch en 
toekomstgericht hun vorm en verdere ontwikkeling te bepalen. Het decreet stapt af van de 
opdeling van organisaties in drie werksoorten (verenigingen, bewegingen en 
vormingsinstellingen) zoals die in het decreet van 4 april 2003 werden bepaald en schrijft dus 
niet langer een welbepaalde combinatie van verschillende functies toe aan vooraf bepaalde 
types van organisaties. Behoudens de organisaties met een werking binnen specifieke regio’s, 
kunnen organisaties zelf vrij die functiemix kiezen die het beste kan ingezet worden om hun 
eigen missie en werking te realiseren. Deze keuze kan evolueren doorheen de tijd en per 
beleidsperiode, bij een nieuwe subsidieaanvraag, veranderen. Deze benadering komt tegemoet 
aan de nood van een aantal organisaties om - vanuit hun thematische- en/of doelgroepgerichte 
werking - uit te breken uit de werksoort en de functies die hen decretaal toegewezen worden. 
Met het loslaten van de werksoorten en de grotere vrijheid in het toe-eigenen van functies, 
biedt het nieuw decreet een meer toekomstgericht beleidskader: het is vandaag namelijk niet 
mogelijk om de ‘verschijningsvormen van de toekomst’ voor sociaal-culturele praktijken en 
organisaties precies te voorspellen. Nieuwe hybride praktijken ontwikkelen wordt bijgevolg 
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gemakkelijker, omdat ze niet langer gevat moeten worden in voorgeschreven kaders, ontstaan 
op basis van historische verschijningsvormen van sociaal-cultureel volwassenenwerk. 

Het voorliggende decreet legt de verantwoordelijkheid bij de sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties om sociaal-culturele praktijken te ontwikkelen voor en met 
volwassenen die relevant zijn voor de samenleving én die de vertaling zijn van een eigen, 
doordachte integratie van twee of meer sociaal-culturele functies. Dit behoeft nadere 
specificatie. 

Vooreerst zetten sociaal-culturele volwassenenorganisaties nooit in op slechts één functie, 
maar werken ze altijd vanuit een combinatie van functies. In praktijken wordt bijvoorbeeld een 
gemeenschapsvormende functie gecombineerd met een leer-, cultuur- of maatschappelijke 
bewegingsfunctie. Net die mix van functies is typerend voor het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk en werkt onderscheidend tegenover andere sectoren als bijvoorbeeld het 
volwassenenonderwijs waar slechts de educatieve functie centraal staat. Daarom moeten 
organisaties aantonen dat ze op minstens twee functies een duidelijke visie hebben, en dat ze 
deze ook geïntegreerd weten te realiseren middels hun praktijken. Daarom ook wil het decreet 
stimuleren dat organisaties kiezen voor meerdere functies om hun missie en visie optimaal en 
divers te realiseren. Het decreet gaat ervan uit dat meerdere functies in meer of mindere mate 
in eenzelfde praktijk of in een geheel van praktijken opgezet door een organisatie kunnen 
gerealiseerd worden. Eenzelfde praktijk of mix van praktijken kan dus als voorbeeld dienen 
voor meerdere functies. 

Het decreet wil organisaties aansporen om welbewust te kiezen voor én kwalitatief sterk te 
werken aan een eigen mix van minimaal twee functies, die worden beschouwd als hun 
kernfuncties: dat zijn die functies waarvan kan aangenomen worden dat indien een van die 
functies zou wegvallen, het uitzicht en de realisatie van missie en visie fundamenteel zou 
veranderen. Het zijn functies die als het ware het DNA uitmaken van de organisatie en 
rechtstreeks in het verlengde liggen van missie en visie. De ‘vrije keuze’ uit de functies zorgt 
ervoor dat organisaties meer dan voorheen kunnen inzetten op een doordachte functiemix en 
een eigen, unieke plaats in het veld van het sociaal-cultureel volwassenenwerk – wat de 
diversiteit en dynamiek in de sector ten goede kan komen. Uiteraard is het zo dat bij de 
realisatie van deze kernfuncties ook kan bijgedragen worden aan de realisatie van andere 
functies, waar niet expliciet wordt op ingezet. Zo kan het bijvoorbeeld dat een organisatie bij 
het realiseren van de leerfunctie meteen ook bijdraagt aan de gemeenschapsvormende functie 
zonder dat dit als expliciete ambitie vervat zit in de missie en de visie. En uiteraard kan het 
dat een organisatie kiest voor een mix waarin elk van de vier functies evenwaardig vervat zit. 
Dat is de logische consequentie van het feit dat het sociaal-cultureel volwassenenwerk 
fundamenteel multifunctioneel is opgevat. (Memorie van toelichting, pp. 12-14) 
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De cultuurfunctie: doelgericht creëren, deelnemen, bewaren en delen van cultuur; (Decreet van 7 juli 
2017, art 2) 

 
Cultuur verwijst naar een sociaal gedeeld repertoire van tekens, betekenis en zin die zowel 
mensen als samenlevingen oriënteert en een bestaansgrond geeft.  
Cultuur draait om betekenisgeving, en zegt daarmee iets over wat we waardevol vinden in het 
leven, en hoe we tegen de wereld aankijken. Betekenisgeving veronderstelt bovendien een 
praktijk. Cultuur is niet een verzameling objecten, maar krijgt vorm in het handelen van mensen. 
Cultuur wordt levend gehouden door mensen – door herhaling, aanpassing, actualisering, 
duiding en kritiek – en is daarom steeds in ontwikkeling. 
De cultuurfunctie beoogt sociaal-culturele interventies die er op gericht zijn om cultuur als 
sociaal gedeeld repertoire van tekens, betekenis en zin te creëren, te bewaren, te delen en er 
aan deel te nemen. (Memorie van toelichting, pp 32-33) 
 

De leerfunctie: doelgericht opzetten van leeromgevingen die het leren door individuen, groepen of  
gemeenschappen mogelijk maken en bevorderen; (Decreet van 7 juli 2017, art 2) 

Een leeromgeving is opgevat als het totaal aan middelen, strategieën, personen en faciliteiten 
dat de lerende in staat stelt om te leren. De lerende leert door middel van interactie met die 
leeromgeving. (Memorie van toelichting, p. 33) 

De maatschappelijke bewegingsfunctie: in relatie tot samenlevingsvraagstukken doelgericht ruimte 
creëren voor engagement en politisering met het oog op veranderingen in denken en handelen 
en in de inrichting van de maatschappij; (Decreet van 7 juli 2017, art 2) 

Samenlevingsvraagstukken zijn maatschappelijke kwesties die voorwerp worden van publiek 
debat en politieke discussie en besluitvorming. Politisering gaat over het politiek bewust 
worden of betrokken raken bij kwesties die als politiek (en dus niet langer als een louter 
persoonlijke kwestie) beschouwd worden. (Memorie van toelichting, p. 33) 

De gemeenschapsvormende functie: in relatie tot samenlevingsvraagstukken doelgericht ruimte 
creëren voor engagement en politisering met het oog op veranderingen in denken en handelen 
en in de inrichting van de maatschappij; (Decreet van 7 juli 2017, art 2) 

Een groep is het geheel van deelnemers aan en deelhebbers in een sociaal-culturele praktijk. 
Een gemeenschap is een netwerk van personen die in zelforganisatie en samenwerking samen 
iets delen. Zij kunnen persoonskenmerken (demografisch, sociaaleconomisch,…) delen, of 
betekenissen (cultuur, overtuiging,…), of goederen (ruimte, middelen,…). 
Wanneer we groepen of gemeenschappen vormen spreken we ook over bonding. Dan 
versterken we de band tussen mensen die zich in elkaar herkennen: bijvoorbeeld mensen met 
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gelijke leeftijd, ras, religie enzovoort. Wanneer we de interactie tussen groepen en/of 
gemeenschappen versterken spreken we over bridging. Dan verbinden we mensen die van 
elkaar verschillen. (Memorie van toelichting, p. 33) 

Bijkomende informatie 
• https://socius.be/publicatie/2011/ 
• https://www.slideshare.net/socius/aan-de-slag-met-de-maatschappelijke-bewegingsfunctie-bart-van-

bouchaute-arteveldehogeschool 
• https://www.slideshare.net/socius/aan-de-slag-met-de-gemeenschapsvormende-functie-marc-jans-

socius 
• https://www.slideshare.net/socius/aan-de-slag-met-de-leerfunctie-gie-van-den-eeckhaut-socius 
• https://www.slideshare.net/socius/aan-de-slag-met-de-cultuurfunctie-lode-vermeersch-hivakuleuven 

 
 
 
Inspirerende vragen 
 
De functiemix 

• Hoe onderbouwt de organisatie haar functiemix? Op welke manier draagt deze functiemix bij aan 
de realisatie van de missie en de visie van de organisatie? 

• Wat is de samenhang tussen de functies? Op welke manier versterken en beïnvloeden ze mekaar? 
• Hoe legt de organisatie uit waarom precies deze functiemix zo nauw aansluit bij het DNA van de 

organisatie? Wat maakt dat net deze functies als kernfuncties van de werking worden 
beschouwd?  

• Op welke wijze leeft de visie op de functies en de functiemix in de organisatie (bij het personeel, 
het bestuur, de vrijwilligers …)? Hoe stimuleert de organisatie dit? 

• Hoe verhoudt de functiemix van de organisatie zich tot de praktijken van de organisatie? 
• Hoe is de visie op de functiemix en op de respectievelijke functies gedragen in de organisatie? 

 
De cultuurfunctie: 

• Wat is de visie van de organisatie op de cultuurfunctie? Wat is de visie van de organisatie op 
cultuur? 

• Hoe wil de organisatie praktijken opzetten die er op gericht zijn om cultuur te creëren, te 
bewaren, te delen en eraan deel te nemen? 
 

De leerfunctie 
• Wat is de visie van de organisatie op de leerfunctie? Wat is de visie van de organisatie op leren? 
• Hoe worden leerprocessen vormgegeven binnen de organisatie? 
• Wat zijn doelen en beoogde resultaten van de leerprocessen? 
• Welke werkwijzen wil de organisatie gebruiken om leeromgevingen op te zetten? 

 
De gemeenschapsvormende functie 

• Wat is de visie van de organisatie op de gemeenschapsvormende functie?  

https://socius.be/publicatie/2011/
https://www.slideshare.net/socius/aan-de-slag-met-de-maatschappelijke-bewegingsfunctie-bart-van-bouchaute-arteveldehogeschool
https://www.slideshare.net/socius/aan-de-slag-met-de-maatschappelijke-bewegingsfunctie-bart-van-bouchaute-arteveldehogeschool
https://www.slideshare.net/socius/aan-de-slag-met-de-gemeenschapsvormende-functie-marc-jans-socius
https://www.slideshare.net/socius/aan-de-slag-met-de-gemeenschapsvormende-functie-marc-jans-socius
https://www.slideshare.net/socius/aan-de-slag-met-de-leerfunctie-gie-van-den-eeckhaut-socius
https://www.slideshare.net/socius/aan-de-slag-met-de-cultuurfunctie-lode-vermeersch-hivakuleuven
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• Wat is de visie van de organisatie op groepen en gemeenschappen er interacties daartussen?  
• Hoe staat de visie op de gemeenschapsvormende functie in relatie tot de missie van de 

organisatie? 
• Hoe wil de organisatie processen ondersteunen en faciliteren die leiden tot het vormen van 

groepen en gemeenschappen of tot interacties tussen groepen en gemeenschappen? 
 

 
De maatschappelijke bewegingsfunctie: 

• Wat is de visie van de organisatie op de maatschappelijke bewegingsfunctie?  
• Wat is de visie van de organisatie op engagement en politisering en op relevante 

samenlevingsvraagstukken? 
• Hoe staat de visie op engangement en politisering en op relevante samenlevingsvraagstukken in 

relatie tot de missie van de organisatie? 
• Hoe wil de organisatie praktijken opzetten waarbij, in relatie tot samenlevingsvraagstukken, 

waarin ruimte voor engagement en politisering wordt gecreëerd? 
• Hoe wil de organisatie gedeelde samenlevingsvraagstukken tot een publieke zaak maken? 

 
 
1.1.6 De werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied 

en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of de werking met een relevantie en 
uitstraling voor het Nederlandse taalgebied 

Beoordelingscriteria 
a. De organisatie expliciteert waar de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich zal afspelen door 

kerngegevens en cijfers over aanwezigheid, zichtbaarheid, bereik of effect van de al eerder gerealiseerde 
sociaal-culturele werking aan te reiken; 

b. De organisatie staaft dat haar werking een relevantie en uitstraling heeft voor het Nederlandse 
taalgebied of het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

 
Achtergrondinformatie en interpretatie 
 
Het decreet heeft als doelstelling om organisaties te subsidiëren die het lokale, bovenlokale en regionale 
niveau overstijgen.  
De organisatie wordt geacht om haar relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied, al dan niet 
met inbegrip van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, te staven: 
 

De organisatie expliciteert in haar beleidsplan waar de werking waarvoor een subsidie wordt 
aangevraagd zich zal afspelen door kerngegevens en cijfers over aanwezigheid, zichtbaarheid, 
bereik en/of effect van de reeds eerder gerealiseerde sociaal-culturele werking aan te reiken. 
Hieruit blijkt de relevantie en uitstraling van de organisatie in het Nederlandse taalgebied of 
het Nederlandse taalgebied plus het tweetalig gebied Brussel (Memorie van toelichting, p. 51). 
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Het decreet legt geen normen op over hoe een organisatie haar uitstraling en relevantie moet staven. Het 
is de verantwoordelijkheid van de organisatie om hierover relevante kerngetallen en andere relevante 
informatie aan te reiken. Elementen die hier onder meer aan bod kunnen komen, zijn (niet exhaustief) het 
publieksbereik (deelnemers, deelnames, vrijwilligerswerking …), geografische spreiding van 
evenementen/acties/activiteiten, de personeelsinzet en eventuele keuzes hierin qua lokale aanwezigheid, 
lokale afdelingen, deelname aan netwerken en samenwerkingsverbanden, projectwerking,  
communicatiebeleid etc. 
 
Het beoordelingselement peilt enerzijds naar de relevantie van een organisatie, en anderzijds peilt het naar 
de uitstraling. Relevantie verwijst naar de maatschappelijke positionering van de organisatie en naar de 
positionering van de organisatie in het sociaal-culturele werkveld. Uitstraling verwijst naar het bereik van 
een organisatie. Zo kan een organisatie een groot bereik hebben omdat haar afdelingen een grote 
geografische spreiding hebben. Anderzijds kan een organisatie zonder veel afdelingen ook een groot bereik 
hebben als het deelnemersbestand voldoende geografisch gespreid is. 
 
 
Inspirerende vragen 
 

• Welke kerngegevens gebruikt de organisatie om haar werking toe te lichten? 
• Wat zeggen de kerngegevens over de aanwezigheid, zichtbaarheid, bereik en/of effect van haar 

werking? 
• Hoe staaft de organisatie haar relevantie voor het Nederlandse taalgebied al dan niet met 

inbegrip van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad? 
• Hoe staaft de organisatie haar uitstraling voor het Nederlandse taalgebied al dan niet met 

inbegrip van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad? 
• Hoe zijn de afdelingen van de organisatie geografisch gespreid? 
• Hoe ziet de geografische spreiding van het deelnemers- en vrijwilligersbestand er uit? 

 
 
 
 
1.1.7 Een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd 

Beoordelingscriteria 
a. De organisatie toont aan dat de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich aantoonbaar   en 

hoofdzakelijk afspeelt binnen de vrije tijd van volwassenen.  
b. Het gedeelte van de werking dat zich in voorkomend geval uitzonderlijk buiten de vrije tijd afspeelt, 

omschrijft en verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie. 
 
 
Toelichting 
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Het sociaal-cultureel werk voor volwassenen is een breed vertakt werkveld dat opereert op 
het snijvlak van verschillende maatschappelijke domeinen (gezondheid, recreatie, welzijn, 
leefmilieu, mobiliteit en verkeer, wonen, cultuur, werk, onderwijs en vorming), van lokaal tot 
internationaal. Het richt zich voornamelijk op volwassenen in hun vrije tijd en spreekt hen 
aan in hun verschillende bestaansdimensies en levenssferen (werk, gezin, vrije tijd, wijk …). 
Mensen nemen er vrijwillig aan deel, los van enig schoolverband of van enige 
beroepsopleiding. 
 
Het nieuwe decreet subsidieert organisaties voor een sociaal-culturele werking die zich richt 
op volwassenen in hun vrije tijd. Met vrije tijd wordt de tijd aangegeven die volwassenen 
niet hoeven te besteden aan verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals betaalde arbeid, 
school- of beroepsopleiding.  
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. 
Uiteraard staat het organisaties vrij om in het niet-gesubsidieerde deel van de werking 
activiteiten te ontplooien die buiten de vrije tijd plaatsvinden, bijvoorbeeld in de arbeidstijd 
of in het kader van een beroepsopleiding (Memorie van toelichting, pp. 10-11). 

 
Het volgende dient opgemerkt te worden met betrekking tot de organisaties die in het oude decreet 
werden omschreven als syndicale vormingsinstellingen: de deelname aan syndicale vorming, dat valt 
onder het stelsel van betaald educatief verlof, is steeds een vrije keuze van de deelnemer en gaat niet 
door in de arbeidstijd. Daarnaast is de syndicale vorming geen beroepsopleiding. Ook de activiteiten van 
syndicale vormingstellingen vallen dus onder een werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije 
tijd.  
 

Bijkomende informatie 
 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/tijd-voor-vrije-tijd-vrijetijdsparticipatie-in-vlaanderen-sport-
cultuur-media-sociale-participatie-en-recreatie 
 
 
Inspirerende vragen 
 

• Met welke gegevens staaft de organisatie dat ze met haar subsidies een werking ontplooit die zich 
hoofdzakelijk afspeelt voor volwassenen binnen de vrije tijd? 

• In welke mate spelen de activiteiten die de organisatie ontplooit zich af in de vrije tijd van 
volwassenen? 

• Indien een organisatie een werking ontplooit die zich buiten de vrije tijd afspeelt, hoe 
verantwoordt ze die dan vanuit haar missie en visie?  

 
 
 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/tijd-voor-vrije-tijd-vrijetijdsparticipatie-in-vlaanderen-sport-cultuur-media-sociale-participatie-en-recreatie
https://www.vlaanderen.be/publicaties/tijd-voor-vrije-tijd-vrijetijdsparticipatie-in-vlaanderen-sport-cultuur-media-sociale-participatie-en-recreatie
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1.1.8 De werking voor het brede publiek en de keuzes daarin op het vlak van 
gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen of de werking voor 
kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of het 
brede publiek 

 
Beoordelingscriteria 
a. De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek en welke keuzes ze daarin maakt op het 

vlak van doelgroepen, gemeenschappen of kansengroepen of de organisatie expliciteert haar werking 
voor (een of meer) specifieke kansengroepen en welke keuzes ze daarin maakt op het vlak van 
doelgroepen, gemeenschappen of het brede publiek; 

b. Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de organisatie haar toekomstige beleid en 
aanpak die ze wil hanteren om sociaal-culturele participatie van iedereen na te streven of de 
organisatie expliciteert en verantwoordt haar toekomstige beleid en aanpak die ze wil hanteren om 
sociaal-culturele participatie van die kansengroepen te realiseren. 

 
Toelichting 
 
Sociaal-culturele participatie wordt bij de in artikel 3 van het decreet omschreven als een van de 
processen die bijdraagt aan de doelstellingen van het decreet:  

…een betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen én 
aan de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving door 
sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en 
gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. 

 
Het beleidskader wil  sociaal-culturele volwassenenorganisaties stimuleren en waarderen om 
de brede bevolking of eigen achterban te versterken in het samenleven in onze superdiverse 
samenleving, met al haar grote uitdagingen voor ogen. Organisaties die ervoor kiezen om voor 
het brede publiek te werken worden gestimuleerd om vanuit hun missie en visie weloverwogen 
keuzes te maken voor gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen. Anderzijds worden 
organisaties de ervoor kiezen om te werken met kansengroepen gestimuleerd om vanuit hun 
missie en visie hun werking verruimen naar doelgroepen, gemeenschappen en het brede publiek 
(Memorie van toelichting, p. 11). 

 
Beoordelingselement 8° verwijst naar een inclusieve invulling (een werking voor het brede publiek, dan wel 
een categoriale invulling (een werking voor kansengroepen) van sociaal-culturele participatie. 
 
Het decreet (Art. 2, 24°) omschrijft een kansengroep als: 

mensen in armoede, mensen met een beperking, personen van vreemde herkomst en 
gedetineerden; 
 
Sociaal-culturele participatie omvat het deelnemen aan en deelhebben in sociaal-culturele 
praktijken wat zich uit in participatie in informele netwerken, maatschappelijke instituties, 
kunst en cultuur en politiek en beleid. “Deelnemen aan” verwijst naar gebruik maken van, mee 
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doen met een initiatief van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. “Deelhebben in” verwijst 
naar het actief mee vorm en inhoud geven aan een sociaal-culturele praktijk.  
Om sociaal-culturele participatie van iedereen mogelijk te maken kan een organisatie op 
verschillende manieren te werk gaan. Ze kan inclusief werken voor haar volledige werking of 
een deelaspect ervan. Deze benadering is er op gericht dat specifieke groepen, met elk hun 
eigen kenmerken, samen kunnen participeren. Ze kan er ook voor opteren om voor haar 
volledige werking of een deelaspect ervan categoriaal te werken (al dan niet met inclusie als 
ultieme doelstelling). Deze benadering is gericht op specifieke groepen van mensen met 
specifieke kenmerken (Memorie van toelichting, p. 33). 
 

Bijkomende informatie 
• https://www.steunpuntcultuur.be/onderzoekslijnen/kansengroepen 
• Bijdrage in Gemeen.d van Sami Zemni en Joachim Ben Yakoub 
• Solidariteit in superdiversiteit (hoofdstuk 4: Burgerschanspraktijken in de vrije tijd) 
• Evrard, Y. (1997). Democratizing Cultrure or Cultural Democracy? Journal of Arts Management, 

Law & Society, 27(3), 167-176. 
• Momenten nr. 11, jaargang 2013 troebel water: Momenten over het politieke van participatie aan 

cultuur, jeugd en sport.Schinkel met bijdragen van Schinkel, W., Oosterlynck, S., Van Bouchaute, 
B., Jans, M., Debruyne, P., & Verhaeghe, P. Berchem, Antwerpen: EPO: 
https://demos.be/kenniscentrum/publicatie/troebel-water-momenten-11-2013-momenten-over-
het-politieke-van-participatie 

• Van der Hoeven, Q. (2012). Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurparticipatie en cultuurbeleid in 
Nederland en Vlaanderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 

 
Inspirerende vragen 
a. De commissie velt een oordeel over hoe de keuzes die de organisatie maakt op het vlak van participatie 
aansluiten bij haar missie en visie. De commissie oordeelt over de kwaliteit van deze verantwoording. 
 

• Op welke wijze sluiten de keuze voor het brede publiek, dan wel voor kansengroepen aan bij de 
missie en visie van de organisatie? 

• Op welke wijze sluiten de bijkomende keuzes voor doelgroepen, gemeenschappen, (kansengroepen 
of het brede publiek) aan bij de missie en visie van de organisatie? 

• Hoe verantwoordt de organisatie haar keuzes? Is de verantwoording duidelijk? 

 
b. De commissie velt een oordeel over hoe ze haar keuzes operationaliseert in een participatiebeleid dat  
gericht is op de sociaal-culturele participatie van iedereen, en dat zowel aandacht heeft voor deelnemen 
aan als voor deelhebben in. 
 

• Hoe stimuleert het participatiebeleid van de organisatie het samenleven in een superdiverse 
maatschappij? 

https://www.steunpuntcultuur.be/onderzoekslijnen/kansengroepen
http://www.socius.be/wp-content/uploads/2018/11/Armoede-en-Participatie-2019.pdf
http://www.socius.be/wp-content/uploads/2018/11/Armoede-en-Participatie-2019.pdf
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• Wat is het beleid en welke acties onderneemt de organisatie om  nieuwe en andere doelgroepen te 
bereiken? (verbreding van de participatie) 

• Hoe werkt de organisatie aan de verdieping van de participatie, aan een meer intense 
betrokkenheid? 

• Op welke wijze worden participanten betrokken bij de beslissingen van de organisatie, waaronder 
de uitbouw van het aanbod? 

• Welke participatievormen streeft de organisatie na (sociale-, maatschappelijke-, culturele- en/of 
politieke- en beleidsparticipatie-) en hoe sluit dit aan bij haar missie en visie en de gekozen 
functiemix? 

 
 
1.1.9 De plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele volwassenenorganisatie en de 

manier waarop ze betrokken en ondersteund worden in relatie tot de visie en 
missie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie 

 

Beoordelingscriteria 
a. De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers opnemen in de organisatie of de werking; 
b. De organisatie expliciteert haar toekomstige ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers en hoe 

ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm wil geven. 
 
Toelichting 
Met het beoordelingskader van het decreet van 4 april 2003 werd er bij de verenigingen en de bewegingen 
gepeild naar het beleid van de organisaties ten aanzien van de vrijwilliger. Aangezien de werksoorten 
met het nieuwe decreet wegvallen wordt er van alle organisaties verwacht dat ze een vrijwilligersbeleid 

voeren. Dit betekent dat er ook van organisaties die die voordien als vormingsinstellingen werden 
omschreven vanaf nu een vrijwilligersbeleid zullen moeten voeren.   

 
Het eerste beoordelingscriterium peilt naar de rollen en taken die vrijwilligers opnemen in de organisatie 
of de werking. Het tweede beoordelingscriterium peilt naar welk beleid de organisatie wil voeren met 
betrekking tot de ondersteuning van de vrijwilligers in de uitoefening van hun rollen en taken binnen de 
organisatie. Daarnaast peilt het tweede beoordelingscriterium naar de manier waarop de organisatie de 
vrijwilligers wil betrekken in de uitbouw van haar werking.  
 
Van de organisaties wordt verwacht dat het ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers, alsook 
de manier waarop vrijwilligers worden betrokken in de werking in relatie staat tot de missie en visie van 
de organisatie. 
 

Bijkomende informatie 
• https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/category/aan-de-slag/visie-op-vrijwilligersbeleid/ 
• https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vrijwilligerswerk-is-dan-wel/ 
• http://www.kenniscentrumwwz.be/vrijwilligersbeleid 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/category/aan-de-slag/visie-op-vrijwilligersbeleid/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vrijwilligerswerk-is-dan-wel/
http://www.kenniscentrumwwz.be/vrijwilligersbeleid
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• https://socius.be/missiegedreven-vrijwilligersbeleid-1-bezield-vrijwilligerswerk/ 
• https://socius.be/missiegedreven-vrijwilligersbeleid-2-visie-op-vrijwilligerswerk/ 
• https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/09013557801e91ee 
• https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/09013557801e91ed 

 
Inspirerende vragen 
 

• Hoe groot is het vrijwilligersbestand van de organisatie? 
• Welke verschillende rollen en taken krijgen vrijwilligers toebedeeld in de organisatie? 
• Hoe communiceert de organisatie met vrijwilligers? 
• Hoe waardeert de organisatie de vrijwilligers? 
• Hoe gaat de organisatie om met feedback of klachten van vrijwilligers? 
• Op welke manieren ondersteunt de organisatie de vrijwilligers in de uitoefening van hun taken? 
• Hoe worden vrijwilligers betrokken bij de uitbouw van de organisatie? 
• Op welke manier hebben vrijwilligers inspraak binnen de organisatie? 
• Hoe wordt de participatie van vrijwilligers gestimuleerd? 

 
 

4.4 DE ZAKELIJKE BEOORDELINGSELEMENTEN EN -CRITERIA 

4.4.1 Inleiding 

(…) bij de beoordeling van het zakelijke beleid van de organisatie er rekening gehouden wordt 
met de schaalgrootte van de organisatie, met de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich 
bevindt (vrij jong of niet…), interne veranderingen (bijvoorbeeld een nieuwe directeur) en 
externe elementen (bijvoorbeeld besparingen of wijzigende omgevingsfactoren)’ (memorie 
van toelichting p. 45)  

 
De schaalgrootte van de organisatie of de specifieke context waarin een organisatie opereert, kan een grote 
invloed hebben op de manier waarop het zakelijk beleid wordt gevoerd. Een onderbouwd, geïntegreerd 
beleid zet in op ontwikkeling en verbetering en vertrekt vanuit de eigenheid en specifieke situatie van de 
organisatie. Die wordt onder meer bepaald door de grootte van de organisatie en structurele of occasionele 
interne en externe factoren. 
 
Bij de beoordeling van het zakelijk beleid van de organisatie wordt dus rekening gehouden met elementen 
als de schaal van de organisatie, haar werking in de regio, interne veranderingen (bijvoorbeeld een nieuwe 
directeur) en externe elementen (bijvoorbeeld besparingen of wijzigende omgevingsfactoren). 
 
Een voorbeeld  

Personeelsbeleid krijgt een andere vorm en kent andere procedures in een organisatie waar 
50 mensen werken dan in een organisatie waar slechts 2 mensen aan de slag zijn. Zo kan 
men in een grote organisatie eerder verwachten dat er uitgeschreven functieprofielen zijn.  

https://socius.be/missiegedreven-vrijwilligersbeleid-1-bezield-vrijwilligerswerk/
https://socius.be/missiegedreven-vrijwilligersbeleid-2-visie-op-vrijwilligerswerk/
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/09013557801e91ee
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/09013557801e91ed
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Facilitair beleid is ook sterk afhankelijk van de grootte van de organisatie, grotere 
organisaties moeten bijvoorbeeld wellicht meer rekening houden met infrastructuur dan 
kleinere organisaties. Ook kwaliteitsbeleid kent een andere toepassing bij grotere en kleinere 
organisaties.  

 
Onderstaande verduidelijkingen bij de zakelijke beoordelingselementen dienen als inspiratie voor de 
beoordelaars. Het is geenszins de bedoeling om deze verduidelijkingen als extra afvinklijst te hanteren. Het 
is bijvoorbeeld mogelijk dat sommige zaken die hieronder aan bod komen niet relevant zijn voor de 
organisatie of omgekeerd: dat de organisatie net elementen vermeldt die hieronder niet aan bod komen.   
 

4.4.2 Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid 

Beoordelingscriteria 
a. De organisatie expliciteert hoe ze een professioneel beleid zal voeren;  
b. De organisatie expliciteert hoe ze een integraal kwaliteitsbeleid zal voeren;  
c. De organisatie expliciteert een onderbouwd en realistisch financieel meerjarenbeleid. 
 
Toelichting 
 

Het zakelijk beleid of de bedrijfsvoering gaat over de manier waarop een organisatie wordt 
bestuurd of beheerd. 
De leiding van de organisatie heeft daarbij aandacht voor management van personeel (vast in 
dienst of freelancers), externe communicatie en PR, huisvesting, financiën, 
informatievoorziening en ICT en de organisatie-inrichting en -cultuur. De aandacht voor deze 
ondersteunende processen staat ten dienste van de realisatie van de missie en 
organisatiedoelen (memorie van toelichting,  p. 45). 

 

4.4.2.1 De organisatie expliciteert hoe ze een professioneel beleid zal voeren 
 
De onderstaande elementen zijn mogelijke elementen die onder professioneel beleid kunnen vallen. Ze 
dienen als inspiratie en zijn geen formele beoordelingscriteria. 
 
Medewerkers 

• Medewerkers: Organisaties willen een motiverende en richtinggevende werkcontext scheppen die 
hun medewerkers (betaalde beroepskrachten en freelancers) stimuleert om zorg op te nemen voor 
hun eigen presteren, leren, welbevinden en samenwerken. Ze willen hen optimaal inschakelen in het 
realiseren van de missie en de doelstellingen.  

• Communicatie: Een effectief communicatiebeleid veronderstelt een geïntegreerde en integrale 
aanpak van de interne én de externe communicatie. Centrale vraag is: ‘Hoe ondersteunt de 
organisatie de realisatie van haar strategische en operationele doelstellingen met haar 
communicatie?’ Communicatiedoelen worden idealiter gebundeld in een communicatieplan. 
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Mogelijke punten van interesse zijn de manier waarop het communicatiebeleid doelgroepgericht is 
en de communicatiemix 

• Kennis- en informatiemanagement: Het doel van kennismanagement is ervoor zorgen dat data, 
informatie en kennis (m.b.t. activiteiten, bereik, enz.) gemakkelijk toegankelijk is en dat het bewaard, 
gedeeld en ontwikkeld wordt. Het borgen van kennis is daarbij zeer belangrijk. Zo kunnen 
organisaties bijvoorbeeld met nieuwe methodieken experimenteren en dan is het daarbij van belang 
dat die kennis dan ook opgeschaald wordt. Organisaties gaan op een strategische manier om met 
kennis. Er wordt met andere woorden beleid op gevoerd. Daarvoor kan de organisatie verschillende 
initiatieven nemen en een breed instrumentarium inzetten. De keuze is afhankelijk van de ambities 
en mogelijkheden van de organisatie.  

• Organisatiestructuur: De organisatiestructuur geeft aan hoe de organisatie haar centrale opdracht 
in taken verdeelt en vervolgens onderling coördineert. Er bestaan geen ideale of noodzakelijke 
structuren. Organisatiestructuren zijn het gevolg van keuzes en kunnen dus gewijzigd worden in 
een continu proces van zoeken, kiezen, implementeren en bijstellen. “Structure follows strategy”: de 
organisatiestructuur moet een effectief en efficiënt antwoord bieden op de uitdagingen die de 
relatie met de omgeving met zich meebrengen.  

• Infrastructuur: Onder infrastructuur verstaan we het geheel van voorzieningen dat nodig is om een 
organisatie goed te laten functioneren, meer bepaald gebouwen en uitrusting (bv. meubilair en 
audiovisuele apparatuur). Facilitair beleid of facilitair management omvat het besturen en 
beheersen van de ondersteunende taken en activiteiten die nodig zijn opdat de organisatie en de 
individuele medewerkers de kerntaken en strategische doelstellingen zouden kunnen realiseren. Dit 
omvat inkoop, logistiek, catering, huisvesting, kantoorinrichting, onthaal, schoonmaak, beveiliging, 
archief… 

 

4.4.2.2 De organisatie expliciteert hoe ze een integraal kwaliteitsbeleid zal voeren 
 

In de bedrijfsvoering gaat bijzondere aandacht naar kwaliteitszorg. Het is een dynamische mix 
van concepten, technieken en methodieken. Kwaliteitszorg is geen doel maar een hulpmiddel 
waarmee de organisatie, management en medewerkers, zorg dragen voor een voortdurende 
verbetering van de resultaten. De keuze van de organisatie voor bepaalde concepten, 
technieken en modellen van kwaliteitszorg as such is geen punt van waardering. Dat betekent 
dat de keuze voor gehanteerde methodes geen deel uitmaakt van de uitspraak van de 
commissies of het oordeel kan bepalen (Memorie van toelichting p. 45). 

 
Het integraal kwaliteitsbeleid is er op gericht om de bedrijfsvoering systematisch en voortdurend te 
verbeteren en te vernieuwen, zodat de missie, visie en doelen van de organisatie beter gerealiseerd kunnen 
worden. Het bevat een culturele component en een systemische component. Wat betreft de culturele 
component bij een organisatie die er sterk op inzet zit het streven naar continue kwaliteitsverbetering 
tussen de oren van alle werknemers. De werknemers nemen een houding aan waarbij er bewust en kritisch 
naar het eigen werk en naar de werking van de organisatie wordt gekeken.  Daarnaast heeft een integraal 
kwaliteitsbeleid een systemische component:  verbeteren mag niet van toeval afhangen. Er lopen 
verschillende permanente processen van evaluatie en bijsturing. De aard van deze processen is afhankelijk 
van de specifieke context van de organisatie. In dat verband kan een organisatie kiezen voor bestaande 
modellen (EFQM, Balanced Score Card, ISO,…) of een systeem op eigen maat hanteren. De keuze van de 
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organisatie voor bepaalde concepten, technieken en modellen van kwaliteitszorg (bv. EFQM, Balanced 
Scorecard, ISO) is op zich geen punt. Het gaat erom dat de organisatie kan aantonen dat ze bewust en 
systematisch bezig is met het monitoren van de kwaliteit en ontwikkelen van initiatieven om die kwaliteit 
voortdurend te verbeteren. 
Binnen een integraal kwaliteitsbeleid bestaan de voornoemde processen niet los van elkaar, maar maken 
ze deel uit van een groter geïntegreerd en logisch geheel. Het is belangrijk dat een organisatie dit goed kan 
expliciteren. 
 

4.4.2.3 De organisatie expliciteert een onderbouwd en realistisch financieel meerjarenbeleid 
 

Naast kwaliteitszorg gaat ook aandacht naar het financieel beleid in de organisatie. Dit houdt 
in: het verzamelen en interpreteren van financiële gegevens in functie van het financieel gezond 
houden en het waarborgen van de toekomst van de organisatie (Memorie van toelichting, p. 
45).  

 
Een goed financieel meerjarenbeleid vraagt een benadering vanuit verschillende invalshoeken. De 
organisatie moet kunnen nagaan hoe ze middelen besteedt en of dat overeenkomt met haar ambities. Maar 
de organisatie moet ook over langere termijn evoluties kunnen inschatten om tijdig beslissingen nemen die 
de financiële toekomst van de organisatie waarborgen.  
De organisaties dienen een meerjarenbegroting in volgens een opgelegd sjabloon.  
 
 
Bijkomende informatie 
 
https://socius.be/beleidsplan-zakelijk-deel/ 
 
 
Inspirerende vragen 
 
Organisatiestructuur 

• Op welke wijze groepeert de organisatie individuen in teams of afdelingen?  
• Hoe gebeurt de arbeidsverdeling of hoe worden functies en taken verdeeld? 
• Hoe worden de verschillende deelwerkingen op elkaar afgestemd? 
• Hoe staat de organisatiestructuur van de organisatie in verhouding tot het bereiken van haar 

strategische en operationele doelstellingen? 
 
Kennis- en informatiemanagement 

• Op welke manier verzamelt en bewaart de organisatie data?  
• Hoe expliciteert, deelt of gebruikt de organisatie aanwezige ervaring, informatie en kennis?  
• Hoe brengt de organisatie nieuwe kennis binnen? 
• In welke mate ontwikkelt en creëert de organisatie zelf nieuwe kennis? 
• Hoe doet de organisatie aan kennisborging? 
• Hoe verzekert de organisatie dat er kennis wordt gedeeld onder medewerkers? 

 

https://socius.be/beleidsplan-zakelijk-deel/
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Infrastructuur 
• Hoe wordt de infrastructuur afgestemd op de activiteiten van de organisatie?  
• Hoe worden de facilitaire taken gecoördineerd? 

 
Medewerkers 

• Hoe worden de medewerkers ingeschakeld in het realiseren van de missie en doelstellingen van de 
organisatie? Op welke wijze zijn de functiebeschrijvingen afgestemd op de missie en 
doelstellingen van de organisatie? 

• Hoe wordt de organisatiestructuur afgestemd op het functioneren van de medewerkers?  
• Hoe geeft de organisatie het aanwervingsbeleid vorm?  
• Hoe wordt het medewerkersbeleid afgestemd op informatie die uit de functioneringsgesprekken 

verworven wordt?  
• Op welke wijze schenk de organisatie aandacht aan de motivatie en het welbevinden van haar 

medewerkers?  
• Op welke manier schenkt de organisatie aandacht aan de ontwikkeling van haar medewerkers? 
• Hoe wordt er rekening gehouden met diversiteit (bv. leeftijd) op de werkvloer?  

 
 

4.4.3 De toepassing van de principes van goed bestuur 

 
Beoordelingscriteria 
a. De organisatie geeft aan hoe ze transparantie en verantwoording van en in haar bestuur zal 

organiseren; 
b. De organisatie expliciteert vanuit haar missie en doelen de samenstelling van de bestuursorganen en 

hun rol- en bevoegdheidsverdeling; 
c. Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders betrokken heeft bij strategische 

beslissingen die genomen zijn in het kader van het ingediende beleidsplan. 
 
 
Toelichting 
 

De principes van goed bestuur zoals ze worden omschreven in de Vlaamse Code voor Cultural 
Governance van het Bilsen Fonds zijn een voorbeeld voor de toepassing ervan in de sector van 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze werken inspirerend en vormen voor dit decreet een 
voorbeeld. Het gaat om volgende vijf principes:  

1) De rol en bevoegdheden van bestuursorganen staan ten dienste van de doelstellingen 
en de missie van de organisatie;  

2) De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar: het principe van checks and 
balances staat hierbij centraal; 

3) De bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende mate op de 
hoogte van hun werking en beslissingen; 
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4) De samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van de doelen 
en de missie van de organisatie en van de rol die de bestuursorganen binnen de 
organisatie vervullen; 

5) De bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe stakeholders. Bij de 
strategische beslissingen houden de bestuursorganen rekening met deze stakeholders. 

(Memorie van toelichting, p. 46) 
 

Bijkomende informatie 
• https://www.guberna.be/sites/default/files/pubs/Goed%20Bestuur%20voor%20Cultuur.pdf 
• https://goedbestuur.be/   
 
 

Inspirerende vragen 
 
a. De organisatie geeft aan hoe ze transparantie en verantwoording van en in haar bestuur zal 

organiseren. 
 

• Hoe en met welke frequentie wordt de raad van bestuur ingelicht over de dagelijkse werking? 
• Op welke manier houden de verschillende bestuursorganen toezicht op elkaar? 
• Hoe wordt er gezorgd voor communicatie, overleg en afstemming tussen de bestuursorganen?  
• Hoe komt besluitvorming tot stand?  

 
b. De organisatie expliciteert vanuit haar missie en doelen de samenstelling van de bestuursorganen en 

hun rol- en bevoegdheidsverdeling. 
• Hoe zijn de bestuursorganen samengesteld? Hoe zit hun rol- en bevoegdheidsverdeling van de 

respectievelijke bestuursorganen in elkaar? 
• Hoe accordeert de samenstelling van de bestuursorganen met de missie en visie van de 

organisatie? 
• Welke expertise zit er in de raad van bestuur? 
• Welke acties onderneemt de organisatie desgevallend om noodzakelijk expertise aan te trekken 

voor de raad van bestuur? 
• Op welke wijze houdt de samenstelling van de raad van bestuur rekening met diversiteit?  
• Op welke manier is het aantal leden van de bestuursorganen afgestemd op de schaal van de 

organisatie en de functie van het bestuursorgaan? 
• Welke afspraken zijn er over de termijn van bestuursmandaten en de mogelijkheid tot 

herbenoeming?  
 
c. Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders betrokken heeft bij strategische 

beslissingen die genomen zijn in het kader van het ingediende beleidsplan. 

• Op welke manier worden interne en externe stakeholders betrokken bij de opmaak van het 
beleidsplan?  

• Op welke manier en met welke frequentie worden stakeholders geïnformeerd over de werking en 
beslissingen die genomen worden?  

https://www.guberna.be/sites/default/files/pubs/Goed%20Bestuur%20voor%20Cultuur.pdf
https://goedbestuur.be/
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• Heeft de organisatie een strategie wat betreft het betrekken van de stakeholders bij het nastreven 
van haar doelen?  

• Is het bestuur betrokken bij het beleidsplanningsproces? Op welke manier?  
 
 

4.4.4 De afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het 
beleidsplan 

 
Beoordelingscriterium 
De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie van de 
strategische en operationele doelstellingen. 
 
 
Toelichting 
 

Om de kwaliteit van het zakelijke beheer in te schatten, wordt nagegaan of het zakelijke en het 
inhoudelijke deel van het beleidsplan en de werking op elkaar zijn afgestemd. De organisatie 
verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen inzet om haar strategische en 
operationele doelen te bereiken (Memorie van toelichting, p. 46). 

 
De werking van een organisatie moet in zijn geheel kloppen: de missie en visie moeten in een logische 
relatie staan met de omgevingsanalyse. De keuze voor de invulling van de sociaal-culturele rollen en de 
eigen functiemix moet logisch te verantwoorden zijn vanuit die missie en visie. De missie en visie moeten 
worden geoperationaliseerd in duidelijk strategische en operationele doelstellingen. De operationele 
doelstellingen moeten gericht zijn op het realiseren van een impact die bijdraagt aan de missie van de 
organisatie. En het zakelijk beleid, met name de financiën, mensen en middelen, moet zichtbaar verbonden 
zijn met de strategische en operationele doelen. 
Die coherentie komt in het derde zakelijke beoordelingselement aan bod. Om daarin te slagen, zal de 
organisatie zowel bij het opmaken van het beleidsplan als bij de realisatie ervan, voortdurend zorg moeten 
dragen voor een heldere afstemming tussen inhoudelijke doelen en de ontwikkeling van het zakelijk beleid. 

Bijkomende informatie 
• https://socius.be/radar/ 

 
Inspirerende vragen 

• Op welke manier verschillende onderdelen van het beleidsplan een coherent verhaal? 
• Is de realisatie van het beleidsplan realistisch op het vlak van financiën, mensen en middelen?  
• Hoe worden de doelstellingen van de organisaties weerspiegeld in het professioneel, kwaliteits- en 

financieel meerjarenbeleid? 
• Hoe begroot de organisatie de kost van de verschillende doelstellingen? 

  

https://socius.be/radar/
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5 DE SUBSIDIE-ENVELOPPES 
 

5.1 HET GLOBAAL BESCHIKBAAR BUDGET 2019 
 
Het decreet van 7 juli 2017 bepaalt dat er vanaf de eerste beleidsperiode, 2021-2025, wordt gewerkt met een 
nieuwe invulling van de subsidie-enveloppe.   
 
Overeenkomstig artikel 65 van het decreet van 7 juli 2017 wordt het decreet uitgevoerd vanuit een globaal 
budget, waarbij de volgende verschillende subsidiestromen worden samengebracht om de subsidie-
enveloppe te bepalen:  

1) de middelen voor de uitvoering van het decreet van 4 april 2003 zoals van kracht vóór de 
inwerkingtreding van dit decreet;  

2) de middelen voor de uitvoering van artikel 23 en 24 van het Participatiedecreet van 18 januari 2008 
zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet;  

3) de middelen interne staatshervorming op grond van artikel 44, §4, van het decreet van 4 april 2003 
zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet;  

4) de middelen op grond van artikel 9, 1°, en 9, 3°, van het decreet van 7 mei 2004 houdende 
aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector;  

5) de middelen in het kader van de regularisatie van de gesco-projecten.  
 
Overeenkomstig artikel 50 van het decreet bepalen de kredieten die het Vlaams Parlement jaarlijks 
goedkeurt, het maximale bedrag dat in het betreffende werkjaar kan worden aangewend voor de uitvoering 
van het decreet. Dit betekent dat het globaal beschikbaar budget voor het eerste jaar van de beleidsperiode 
pas in december 2020 bekend zal zijn.  
 
In de tabel hieronder volgt een overzicht van de middelen voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk die 
beschikbaar zijn op de Vlaamse begroting in 2019 en 2020. In 2020 werd er op de basisallocaties 1HD110, 
1HD111 en 1HD112 een besparing van 6% toegepast. Daarnaast werd aangekondigd dat mocht de spilindex 
overschreden worden, het aandeel voor de werking (20%) niet wordt geïndexeerd.   
 
 

 



   

cjm.vlaanderen.be 

Middelen voor verenigingen, bewegingen en instellingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk: 

 
 
 

Begrotingsartikel Basis-allocatie Omschrijving Budget 2019 Budget 2020
HB0-1HCI2CC-WT 1HD110 Verenigingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 30.884.968,00€                   29.032.148,54€                    

-58.093,89€                          -54.628,48€                          
Beschikbaar budget 1HD110 30.826.874,11€                   28.977.520,06€                    

Basis-enveloppe 20.481.394,54€                   20.481.394,54€                    
Uitvoeringscoëfficiënt (119,0207769% --> 111,880792086%) 3.895.720,35€                     2.433.351,85€                      
Aanvullende middelen etnisch-culturele federaties 800.000,00€                         752.000,00€                          
Huisvesting 6.780,00€                             6.373,20€                              
Middelen ISH 2.459.384,58€                     2.311.821,51€                      
Middelen gesco-regularisatie 3.183.594,64€                     2.992.578,96€                      
TOTAAL 30.826.874,11€                   28.977.520,06€                    

HB0-1HCI2CC-WT 1HD111 Bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 5.763.224,00€                     5.417.482,55€                      
-201.402,30€                       -189.316,50€                        

5.561.821,70€                     5.228.166,05€                      
Basis-enveloppe 4.261.731,93€                     4.261.731,93€                      
Uitvoeringscoëfficiënt (119,0207769%) 810.614,60€                         506.327,46€                          
Middelen ISH 36.206,77€                           34.034,36€                            
Middelen gesco-regularisatie 453.268,40€                         426.072,30€                          
TOTAAL 5.561.821,70€                     5.228.166,05€                      

HB0-1HCI2CC-WT 1HD112 Instellingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 21.720.808,00€                   20.417.755,47€                    
259.496,19€                         243.944,98€                         

21.980.304,19€                   20.661.700,45€                    

Basis-enveloppe 9.055.794,16€                     9.055.794,16€                      
Uitvoeringscoëfficiënt (119,0207769%) 1.722.482,40€                     1.075.900,08€                      
Middelen ISH 263.043,53€                         247.260,92€                          
Middelen gesco-regularisatie 1.194.904,31€                     1.123.210,05€                      
TOTAAL 12.236.224,40€                   11.502.165,21€                    

Regionale organisaties
Basis-enveloppe 7.937.425,20€                     7.937.425,20€                      
Uitvoeringscoëfficiënt (119,0207769%) 1.509.759,95€                     943.028,99€                          
Middelen ISH 90.258,04€                           84.842,56€                            
Middelen gesco-regularisatie 206.636,60€                         194.238,40€                          
TOTAAL 9.744.079,79€                     9.159.535,15€                      
TOTAAL landelijke en regionale organisaties 21.980.304,19€                   20.661.700,36€                    

58.369.000,00€                   54.867.386,56€                    

Overheveling naar 1HD112 ifv toepassing gelijke uitvoeringscoëfficiënt 

Overheveling naar 1HD112 ifv toepassing gelijke uitvoeringscoëfficiënt 
Beschikbaar budget 1HD111

Organisaties met een werking in Vlaanderen en Brussel

Overheveling van 1HD110 en 1HD111
Beschikbaar budget 1HD112

TOTAAL 1HD110, 1HD111 en 1HD112
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Middelen voor verenigingen voor laagdrempelige educatie: 

 
Het budget 2020 wordt binnenkort aangevuld. 
 
DAC-middelen (DAC-normalisering en DAC-projecten): 

 
Het budget 2020 wordt binnenkort aangevuld. 
 
TOTAAL beschikbare middelen vanaf 2021 o.b.v. gegevens 2019 en 2020: 

 
 
Om te begrijpen over welke middelen het precies gaat, volgt hieronder per begrotingsartikel een toelichting.

Begrotingsartikel Basis-allocatie Omschrijving Budget 2019 Budget 2020
HB0-1HBI2AA-WT HD115 825.581,02€                         

825.581,02€                         
Verenigingen voor laagdrempelige educatie

TOTAAL 1HD 115

Begrotingsartikel Basis-allocatie Omschrijving Budget 2019 Budget 2020
HB0-1HBI2AE-WT 1HC059 DAC-middelen

Middelen DAC-normalisering 5.374.512,00€                     
Plafond DAC-projecten erkend en gesubsidieerd sociaal-cultureel 
volwassenenwerk 6.055.116,50€                     
Plafond DAC-projecten lokaal sociaal-cultureel volwassenenwerk 900.931,62€                         
Plafond DAC-projecten lokaal cultuurbeleid (projecten) 3.588.649,85€                     

15.919.209,97€                   TOTAAL 1HC059

Begrotingsartikel Basisallocatie Referentiejaar
HB0-1HCI2CC-WT Middelen HD110, HD111 en HD112 in 2020 2020  €           54.867.386,56 
HB0-1HBI2AA-WT Middelen HD115 2019  €                825.581,02 
HB0-1HBI2AE-WT Middelen DAC-normalisering 2019  €             5.374.512,00 

HB0-1HBI2AE-WT
Plafond Middelen DAC-projecten erkende en 
gesubsidieerde organisaties 2019  €             6.055.116,50 

 €           67.122.596,08 TOTAAL
De middelen van de DAC-projecten lokaal sociaal-cultureel volwassenenwerk en lokaal cultuurbeleid zullen in de 
loop van 2020, 2021, 2022 vrijkomen.



   

cjm.vlaanderen.be 

5.1.1 HB0-1HCI2CC-WT – verenigingen, bewegingen en instellingen voor sociaal-
cultureel volwassenenwerk 

 
Begrotingsartikel HB0-1HCI2CC-WT, basisallocatie 1HD110 ‘Verenigingen voor sociaal-cultureel 
volwassenenwerk’, basisallocatie 1HD111 ‘Bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk’ en 
basisallocatie 1HD112 omvat verschillende middelen. Hieronder volgt er per categorie een toelichting.  
 

5.1.1.1 De basis-enveloppes inclusief uitvoeringscoëfficiënt 
 
Het decreet van 4 april 2003 bepaalde dat de subsidie-enveloppe van de sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties werd berekend op basis van een aantal kwantitatieve gegevens. Zo is de subsidie-
enveloppe van de verenigingen gebaseerd op een foto van het aantal afdelingen en van de gespecialiseerde 
vormingsinstellingen op een foto van het aantal subsidieerbare vormingsuren in 2001. Van de 
vormingsinstellingen voor personen met een handicap en de syndicale vormingsinstellingen die in 2003 
verplicht werden om te federeren, is de jaarlijkse subsidie-enveloppe de som van de subsidiebedragen die 
de vormingsinstellingen in het kader van het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidieregeling voor 
instellingen voor volksontwikkelingswerk, voor het werkjaar 2001 ontvingen. Nieuwe verenigingen en 
vormingsinstellingen die pas later een erkenning kregen binnen het decretale kader van 2003 kregen de 
minimum subsidie-enveloppe zoals vastgelegd in het decreet.  
 
De bewegingen vormden een uitzondering. Voor het bepalen van hun subsidie-enveloppe werden er geen 
kwantitatieve criteria gehanteerd. Daarentegen voorzag het decreet dat zij vijfjaarlijks een financieel 
behoefteplan konden indienen, waarin ze motiveerden hoeveel middelen ze nodig hadden om hun ambities 
waar te maken.  
 
Sinds het decreet van 4 april 2003 kon de indexering op de basis-enveloppe niet jaarlijks worden 
toegepast. Bovendien waren er sinds 2003 verschillende besparingsmaatregelen. Hierdoor wordt er 
gewerkt met een uitvoeringscoëfficiënt. Dit betekent dat er op basis van de totaal beschikbare 
middelen een coëfficiënt wordt berekend.  
 

5.1.1.2 De aanvullende middelen voor de etnisch-culturele federaties 
Het decreet van 4 april 2003 erkende en subsidieerde sociaal-culturele verenigingen. Tien van deze erkende 
en gesubsidieerde verenigingen worden beschouwd als ‘verenigingen van migranten’ (etnisch-culturele 
federaties) of als het allochtone middenveld. Tot 2013 hadden deze organisaties een apart statuut. Sinds 
2013 verloopt hun subsidiëring volgens dezelfde voorwaarden als de andere sociaal-culturele verenigingen. 
De basis waarop hun subsidie-enveloppe is bepaald is het aantal afdelingen in 2008 of 2009.  
 
Het belang van de verenigingen van migranten kan moeilijk onderschat worden. Ze vormen een onmisbare 
schakel tussen hun achterban en de maatschappij. Deze verenigingen kreunen onder de vragen van 
verschillende maatschappelijke actoren en het brede middenveld en vanuit andere beleidsdomeinen zoals 
onderwijs, werk, wonen en welzijn. Sinds het uitbreken van de vluchtelingencrisis is de vraag naar 
ondersteuning en begeleiding exponentieel gestegen. Heden opereren ze op de grens van het onwerkbare 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 48 van 58 Subsidieaanvragen 2021-2025 van organisaties met een werking in Vlaanderen (en Brussel) 
 

terwijl er net naar hen gekeken wordt om sleutelrollen op te nemen in het integratiedebat. Het aantal 
afdelingen van deze verenigingen kent dan ook een sterke aangroei.  
 
In 2017 vond minister van Cultuur, Sven Gatz de financiële versterking van de verenigingen van migranten 
urgent en noodzakelijk. Hij introduceerde een tijdelijke maatregel (2017-2020) die enkel bedoeld was om 
deze organisaties ten volle hun maatschappelijke opdracht te laten uitvoeren. Met het nieuwe decreet 
zouden deze middelen deel moeten uitmaken van de totale subsidie-enveloppe op basis waarvan de toelage 
voor de volgende beleidsperiode (2021-2025) wordt bepaald.  
 
Voor het jaar 2017 werd een aanvullend bedrag van 40.000 euro per vereniging voorzien. Vanaf 2018 werd 
er nogmaals een bedrag per vereniging toegevoegd. De verdeling vanaf 2018 was afhankelijk van een analyse 
van de groei van het aantal afdelingen per vereniging tussen de jaren 2008 en 2015. Om deze groei vast te 
stellen werden verschillende groepen afgebakend naargelang de grootte van de groei. Kleine groeiers met 
een groei van 1 tot 9,9 % in het aantal afdelingen kregen vanaf 2018 een bijkomend bedrag van 10.000 euro. 
Een tweede categorie met een bescheiden groei van 10 tot 19,9% kreeg een bijkomend bedrag van 30.000 
euro. Middelgrote groeiers met een groei van 20 tot 39,9% kregen een bijkomend bedrag van 40.000 euro, 
verenigingen met een groei tussen 40 en 59,9% kregen 50.000 euro. In de categorieën met de grootste groei 
in het aantal lidafdelingen kregen verenigingen met een groei tussen 60 en 79,9% van het aantal afdelingen 
een bijkomend bedrag van 60.000 euro en de grootste groeiers met een meer dan 80% toename van het 
aantal afdelingen kregen een bijkomend bedrag van 70.000 euro. Wanneer er een status quo was of een 
negatieve groei bleef het extra bedrag van 2017 behouden. Via deze werkwijze werden de middelen op een 
objectieve manier verdeeld over de migrantenverenigingen.  
 
Dit betreft een overgangsmaatregel in afwachting van het nieuwe decreet van 7 juli 2017. Om die reden 
worden de bedragen in 2019 en 2020 constant gehouden en zijn ze niet onderhevig aan de 
gezondheidsindex. 
  
Onderstaande tabel vermeldt de kerngegevens m.b.t. het afwegingskader en de aanvullende toegekende 
bedragen:  
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5.1.1.3 De middelen interne staatshervorming 
In 2011 werden in het kader van de eerste interne staatshervorming voor het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk middelen overgeheveld vanuit de provincies naar Vlaanderen. Het betreft middelen die 
de provincies in 2011 uitkeerden voor de structurele ondersteuning van sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties die erkend en gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 4 april 2003.  
 
Artikel 44, §4 van dit decreet bepaalt dat de subsidie-enveloppe van een organisatie die in 2011 middelen 
kreeg vanuit een provincie werd verhoogd met 90% van de bedragen die door de provincie(s) in 2011 werden 
uitgekeerd als structurele ondersteuning aan die organisatie.  
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Overeenkomstig artikel 44, §5 kan de Vlaamse Regering vanaf 2017 bepalen hoe de bedragen waarmee de 
subsidie-enveloppen van de organisaties werden verhoogd, zullen worden herverdeeld over de erkende 
organisaties voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Een herverdeling krijgt toepassing in het tweede 
kalenderjaar na de beslissing van de Vlaamse Regering en op zijn vroegste vanaf het kalenderjaar dat start 
op 1 januari 2019. In 2017, 2018 en 2019 nam de Vlaamse Regering geen beslissing over de herverdeling. Artikel 
44, §4 en §5 van het decreet van 4 april 2003 die de herverdeling mogelijk maakt, wordt opgeheven met 
ingang van 1 januari 2021. 
 
Het totaalbudget waarmee de subsidie-enveloppen van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties in 2019 
werd verhoogd in het kader van de interne staatshervorming bedraagt 2.848.892,92 euro.  
 
Vooral verenigingen kregen in 2011 middelen van de provincies. Bewegingen en instellingen werden minder 
gesubsidieerd. Concreet worden de middelen ISH in 2019 als volgt verdeeld:  
Werksoort # organisaties 

die middelen ISH 
ontvangen 

Totaalbudget/werksoort Kleinste - grootste subsidiebedrag 

Verenigingen 41/52 2.459.384,58 euro 2.222,77 euro - 244.696,27 euro 
Bewegingen 5/35 36.206,77 euro 1.642,32 euro - 18.327,08 euro 
Gespecialiseerde 
vormingsinstellingen 

8/17 148.078,48 euro 3.984,78 euro - 44.108,66 euro 

Syndicale 
vormingsinstellingen 

3/3 28.356,77 euro 3.147,29 euro - 13.519,59 euro 

Vormingsinstellinge
n en -dienst voor 
PMH 

3/4 86.608,28 euro 25.045,27 euro - 33.621,19 euro 

Regionale 
organisaties 

8/13 90.258,04 euro 898,18 euro - 23.482,83 euro 

TOTAAL 68/124  
(54,84%) 

2.848.892,92 euro  

 

5.1.1.4 De gesco-regularisatiemiddelen 
In het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 werd vooropgesteld om de GESCO-projecten te regulariseren of uit 
te doven. Een GESCO is een gesubsidieerde contractueel voor wie de werkgever een premie en een RSZ-
vermindering kreeg. De maatregel bestond om directe jobs te creëren voor werklozen.  
 
Op 18 december 2015 besliste de Vlaamse regering voor welke gesco-projecten de middelen worden 
overgeheveld naar het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het gaat om 95% van de subsidie die 
in 2014 door het Departement Werk en Sociale Economie aan de betrokken werkgevers werd toegekend, 
vermeerderd met 95% van de RSZ-vermindering voor gesco’s voor datzelfde jaar.  
 
Voor 2016 tot en met 2019 besliste minister Sven Gatz dit bedrag aan de respectievelijke organisaties 
forfaitair toe te kennen, zonder dat de middelen specifiek voor de financiering van loonkosten moeten 
worden ingezet. 
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Het totaalbudget waarmee de subsidie-enveloppen van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties in 2019 
werd verhoogd in het kader van de gesco-regularisatie bedraagt 5.038403,95 euro.  
 
Concreet worden de middelen in het kader van de gesco-regularisatie in 2019 als volgt verdeeld:  
Werksoort # organisaties 

die gesco-
regularisatie 
middelen 
ontvangen 

Totaalbudget/werksoort Kleinste - grootste subsidiebedrag 

Verenigingen 12/52 3.183.594,64 euro 18.282,34 euro – 822.329,02 euro 
Bewegingen 2/35 453.268,40 euro 185.540,37 euro – 267.728,03 euro 
Gespecialiseerde 
vormingsinstellingen 

0/17 0,00 euro 0,00 euro 

Syndicale 
vormingsinstellingen 

1/3 1.047.875,49 euro 1.047.875,49 euro 

Vormingsinstellinge
n en -dienst voor 
PMH 

1/4 147.028,82 euro 147.028,82 euro 

Regionale 
organisaties 

4/13 206.636,60 euro 14.344,22 euro – 83.338,32 euro 

TOTAAL 20/124  
(16,13%) 

5.038.403,95 euro  

 
  

5.1.2 HB0-1HBI2AA-WT – verenigingen voor laagdrempelige educatie 

Het decreet van 7 juli 2017 legt een belangrijk accent op het nastreven van sociaal-culturele participatie 
voor iedereen. Dit wordt verankerd in de doelstelling van het decreet en een aantal beoordelingselementen. 
Daarnaast krijgen de verenigingen voor praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor kansengroepen, die 
tot 31 december 2017 gesubsidieerd werden via het decreet houdende flankerende en stimulerende 
maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet) 
van 18 januari 2008, een plaats in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze initiatieven kunnen 
zich binnen de contouren van het decreet van 7 juli 2017 ontwikkelen als sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties.  
 
In 2017 subsidieerde de Vlaamse Regering vier verenigingen die praktijkgerichte, laagdrempelige educatie 
voor kansengroepen organiseren: De Praktische School, Landelijk Praktijk Atelier, Vereniging van Blinden en 
Slechtzienden Licht en Liefde (VeBeS) en Brailleliga. Hun beheersovereenkomst en de daaraan gekoppelde 
subsidie-enveloppes werden overeenkomstig artikel 63 van het decreet van 7 juli 2017 verlengd tot en met 
31 december 2020.  
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In 2019 bedraagt het totaalbudget van de verenigingen praktijkgerichte, laagdrempelige educatie voor 
kansengroepen 825.571,02 euro, waarvan Landelijk Praktijkatelier en De Praktische School elk 256.211,16 euro, 
Brailleliga 256.668,25 euro en VeBeS 56.490,46 euro ontvangt.  
 

5.1.3 HB0-1HBI2AE-WT – DAC-middelen  

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017 wijzigt het decreet houdende de aanvullende 
subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector van 7 mei 2004. Dit decreet regelt de verdeling van de 
middelen van het Derde Arbeidscircuit (DAC).  
 
Het DAC-programma ontstond begin jaren ‘80 om de toenmalige hoge werkloosheid te bestrijden, en om 
tegelijkertijd het tekort aan arbeidskrachten in de social-profitsector in te vullen. Laaggeschoolde werklozen 
werden ingeschakeld in de social-profitsector door hen een gesubsidieerd DAC-contract aan te bieden. 
Twintig jaar later waren deze zogenaamde DAC’ers wel een volwaardig deel van deze sector. Maar hoewel 
ze intussen dezelfde taken uitvoerden als hun collega’s, ressorteerden zij nog steeds onder dit speciaal 
statuut. Zij kregen bijgevolg niet dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden. Tot zij door het VIA-akkoord van 
29 maart 2000 werden geregulariseerd: 

• Op 1 januari 2002 zijn de landelijke initiatieven en/of hun regionale en lokale afdelingen die door 
de Vlaamse overheid erkend zijn, geregulariseerd.  

• In een tweede fase, met ingang van 1 juli 2002, werden alle DAC-projecten in het jeugdwerkbeleid 
van provinciale of lokale overheden (jeugdhuizen en jeugdcentra) en Werking Kansarme Jeugd die 
op het ogenblik van de decentralisatie in 1994 nog een band hadden met de administratie, 
geregulariseerd.  

• Op 1 januari 2003 ten slotte waren de DAC-projecten bij sportverenigingen, resterende lokale 
jeugdorganisaties en lokale sociaal-culturele organisaties aan de beurt.  
 

Op 7 mei 2004 werd deze regeling vastgelegd in een decreet houdende aanvullende subsidies voor 
tewerkstelling in de culturele sector. Dat decreet bepaalt eveneens dat de arbeidsplaatsen van 
geregulariseerde DAC-werknemers die na de regularisatie uit dienst zijn gegaan, kunnen worden herverdeeld 
binnen de sector waarin ze tewerkgesteld waren. 
 
In het recente verleden werden nog een aantal maatregelen van inpassing in het reguliere beleid genomen. 
De oorspronkelijke lijst van geregulariseerde DAC-projecten kan voor de sector van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk opgesplitst worden in initiatieven met een landelijk karakter enerzijds en al de overige 
anderzijds. Deze opsplitsing is van belang voor het verdere verloop van de verankering van deze projecten 
– en de eraan verbonden financiële middelen – in een structurele regelgeving. 
 
De projecten die geen landelijk karakter hebben, worden gesubsidieerd volgens artikel 38 van het decreet 
van 8 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie 
in cultuur, jeugdwerk en sport. Voor de projecten met landelijke karakter werd in overleg met de sector en 
de sociale partners een herverdeling uitgewerkt – die intussen gekend is als de 'DAC-normalisering voor het 
sociaal-cultureel volwassenenwerk' en die bekrachtigd werd in een besluit van de Vlaamse Regering van 29 
april 2011. 
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Mocht het decreet van 7 mei 2004 verder worden uitgevoerd zoals voorzien, zou de herverdeling van de 
DAC-middelen pas over enkele decennia uitdoven. Een organisatie blijft namelijk het recht op subsidie 
behouden zolang de geregulariseerde DAC’er of een werknemer in een DAC-project die op het moment van 
de regularisatie met de DAC-promotor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur had, in dienst is. In 
2017 besliste de Vlaamse Regering om de DAC-middelen versneld te laten uitdoven en deze middelen toe te 
wijzen aan organisaties en initiatieven gesubsidieerd via het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.  
 
Onderstaande tabel vat de wijzigingsbepalingen aan het decreet van 7 mei 2004 zoals geïmplementeerd in 
het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017 samen. Het toont aan op welke manier de 
DAC-middelen worden verdeeld van 2018 tot en met 2020 en vanaf 1 januari 2021: 
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 DAC-middelen lokaal cultuurbeleid 
 

DAC-middelen lokaal sociaal-cultureel 
volwassenenwerk 

DAC-middelen organisaties gesubsidieerd obv het 
decreet van 7 juli 2017 

2018-2020 De middelen die vrijkomen na de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst met geregulariseerde 
DAC-werknemers binnen de sector van het lokaal 
cultuurbeleid worden vanaf 2018 besteed aan 
projectsubsidies. 
 

Bepaling van decreet van 7 mei 2014 blijft van 
toepassing. 
 

In afwijking van artikel 6 geldt dat als de 
arbeidsovereenkomst van de geregulariseerde 
DAC-werknemer binnen een erkende of 
gesubsidieerde sociaal-culturele 
volwassenenorganisatie op basis van het decreet 
van 4 april 2003 in de periode 2018-2020 wordt 
beëindigd, de vrijgekomen middelen gaan naar de 
sociaal-culturele volwassenenorganisaties, erkend 
of gesubsidieerd op basis van het decreet van 4 
april 2003.″. 

Vanaf 1 januari 2021 De middelen die voor de aanvullende subsidie voor 
tewerkstelling beschikbaar zijn binnen de sector 
van het lokaal cultuurbeleid, worden met ingang 
van 2021 volledig besteed aan projectsubsidie. 
 
Bij ontslag van een geregulariseerde DAC-
werknemer van een niet-erkende organisatie in het 
sociaal-cultureel volwassenenwerk of het lokaal 
cultuurbeleid worden de volgende vergoedingen 
gesubsidieerd indien de organisatie de DAC-
werknemer uiterlijk voor 1 juni 2019 in opzeg 
plaatst:  
1° de volledige opzegperiode;  
2° de vergoedingen die de werkgever ingevolge 
een wettelijk recht van de werknemer betaalt voor 
outplacement;  
3° de vergoedingen die de werkgever ingevolge 
een wettelijk recht van de werknemer betaalt in 
het kader van het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag.  
 
Indien de organisatie de geregulariseerde DAC-
werknemer vanaf 1 juni 2019 in opzeg plaatst, stopt 
de DAC-subsidiëring ten laatste op 31 december 
2020.  

De middelen die voor de aanvullende subsidie 
voor tewerkstelling beschikbaar zijn binnen de 
sector van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk, worden met ingang van 2021 
toegevoegd aan de totale subsidie-enveloppe 
voor de werking van sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties 
 
Bij ontslag van een geregulariseerde DAC-
werknemer van een niet-erkende organisatie in 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk of het 
lokaal cultuurbeleid worden de volgende 
vergoedingen gesubsidieerd indien de organisatie 
de DAC-werknemer uiterlijk voor 1 juni 2019 in 
opzeg plaatst:  
1° de volledige opzegperiode;  
2° de vergoedingen die de werkgever ingevolge 
een wettelijk recht van de werknemer betaalt 
voor outplacement;  
3° de vergoedingen die de werkgever ingevolge 
een wettelijk recht van de werknemer betaalt in 
het kader van het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag.  
 
Indien de organisatie de geregulariseerde DAC-
werknemer vanaf 1 juni 2019 in opzeg plaatst, 
stopt de DAC-subsidiëring ten laatste op 31 
december 2020. 

De middelen die voor de aanvullende subsidie 
voor tewerkstelling beschikbaar zijn binnen de 
sector van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk, worden met ingang van 2021 
toegevoegd aan de totale subsidie-enveloppe 
voor de werking van sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties 
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5.2 DE SUBSIDIE-ENVELOPPE PER ORGANISATIE 

Om de subsidie-enveloppe per organisatie voor de volgende beleidsperiode te bepalen is 2020 een belangrijk 
referentiejaar. Artikel 65, §2 van het decreet bepaalt namelijk dat onder de toegekende subsidie-enveloppe 
per organisatie voor de beleidsperiode 2021-2025 wordt begrepen:  
1° de toegekende subsidie-enveloppe per organisatie in 2020 op grond van het decreet van 4 april 2003 
zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet;  
2° de toegekende subsidie-enveloppe per organisatie in 2020 op grond van artikel 23 en 24 van het 
Participatiedecreet van 18 januari 2008 zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet;  
3° de toegekende middelen interne staatshervorming in 2020 op grond van artikel 44, §4, van het decreet 
van 4 april 2003 zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit decreet;  
4° de middelen op grond van artikel 9, 3°, van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies 
voor tewerkstelling in de culturele sector;  
5° de middelen in het kader van de regularisatie van de gesco-projecten. 
 
 

5.3 DE BEPALINGEN OVER DE HOOGTE VAN DE SUBSIDIE-ENVELOPPE 

5.3.1 Minimumenveloppe en maximale stijging of daling 

Het decreet van 7 juli 2017 bepaalt dat de subsidiëring van organisaties verloopt via de techniek van de 
subsidie-enveloppe per organisatie die jaarlijks wordt toegekend en telkens voor de betrokken 
beleidsperiode van vijf jaar wordt vastgelegd. De eerste beleidsperiode loopt van 2021 tot en met 2025.  
 
De jaarlijkse subsidie-enveloppe per organisatie bedraagt minimaal 150.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd 
op een werking met 2 VTE en daaraan verbonden werkingsmiddelen en is nodig om een duurzame, 
structurele werking te kunnen uitbouwen.  
 
De maximale stijging of daling t.o.v. de effectief toegekende subsidie-enveloppe voor het laatste werkjaar 
van de voorafgaande beleidsperiode, is begrensd op 25%. Voor organisaties waarvan de toegekende 
subsidie-enveloppe van het laatste jaar van de voorbije beleidsperiode kleiner of gelijk is aan 260 000 
euro bedraagt de maximale stijging 65 000 euro. Dit bedrag is minimaal nodig om één voltijds equivalent 
te kunnen aanwerven op basis van de geldende barema’s voor een A-niveau of masterdiploma, aangevuld 
met een werkingskost en dus nodig om als kleine organisatie voldoende te groeien.  
 
Artikel 60, §14 van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017: 
Bij de bepaling van de subsidie-enveloppe is de maximale stijging of daling begrensd tot 25% ten opzichte 
van de effectief toegekende subsidie-enveloppe voor het laatste werkjaar van de voorafgaande 
beleidsperiode.  
In afwijking van het eerste lid bedraagt de maximale stijging 65.000 euro voor organisaties waarvan de 
effectief toegekende subsidie-enveloppe voor het laatste werkjaar van de voorafgaande beleidsperiode 
kleiner of gelijk is aan 260.000 euro.  
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5.3.2 Impact visitatie en beoordeling subsidieaanvraag op de subsidie-enveloppe 

In het decreet worden de mogelijke combinaties van het eindoordeel van de visitatiecommissie (positieve 
evaluatie zonder aanbevelingen, positieve evaluatie met aanbevelingen of negatieve evaluatie met 
aanbevelingen) en het eindoordeel van de beoordelingscommissie (positief advies, positief advies met 
aandachtspunten of negatief advies) opgesomd. Deze combinaties bepalen of de beoordelingscommissie 
zal adviseren om de subsidie-enveloppe per organisatie te doen stijgen, dalen, status quo te houden of stop 
te zetten. 
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De onderstaande tabel is de schematische 
weergave van artikel 60, §11 van het decreet: 
Evaluatie visitatiecommissie 

Subsidieadvies beoordelingscommissie Resultaat subsidie-enveloppe* 

Positieve evaluatie zonder aanbevelingen        +  Positief subsidieadvies 
 Hoger 

 Gelijk 

Positieve evaluatie zonder aanbevelingen        + Positief subsidieadvies met aandachtspunten    
 Hoger 

 Gelijk 

Positieve evaluatie met aanbevelingen            + Positief subsidieadvies  
 Hoger 

 Gelijk 

Positieve evaluatie met aanbevelingen            + Positief subsidieadvies met aandachtspunten 

 Hoger 

 Gelijk 

 Lager 

Positieve evaluatie zonder aanbevelingen        + Negatief subsidieadvies 
 Gelijk 

 Lager 

Negatieve evaluatie met aanbevelingen           + Positief subsidieadvies 
 Gelijk 

 Lager 

Negatieve evaluatie met aanbevelingen           + 
 
Positief subsidieadvies met aandachtspunten                                                                                               
                                                                                                            

 Gelijk 

 Lager 

Positieve evaluatie met aanbevelingen            + Negatief subsidieadvies 
 Lager 

 Subsidie stopzetten 
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