
 
 
 

Richtlijnen voor de opmaak van een geactualiseerd beleidsplan 

Indien de toegekende subsidie-enveloppe aan uw organisatie afwijkt van de gevraagde subsidie-

enveloppe heeft u de mogelijkheid om een geactualiseerd beleidsplan in te dienen (artikel 12, 

Decreet). U bent met andere woorden vrij om al dan niet een geactualiseerd beleidsplan op te 

maken.  

• Indien u ervoor kiest een geactualiseerd beleidsplan in te dienen, houd dan rekening met 

volgende richtlijnen: 

 

- Het doel van de opmaak van een geactualiseerd beleidsplan is de afstemming van het 

oorspronkelijke beleidsplan op de omvang van de toegekende subsidie-enveloppe voor 

de beleidsperiode 2021-2025.  

 

- In functie van het voeren van een realistisch financieel meerjarenbeleid en de 

afstemming tussen het inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan kan ook de 

meerjarenbegroting geactualiseerd worden.  

 

- Van een organisatie met een (positief of negatief) subsidieadvies met aandachtspunten 

wordt verwacht dat de aandachtspunten meegenomen worden in het geactualiseerde 

beleidsplan (en het voortgangsrapport). De organisatie geeft aan welke concrete acties 

ze plant en onderneemt om met de aandachtspunten aan de slag te gaan (visitatie- en 

beoordelingsprotocol p.46 ). Ook indien een organisatie geen bijkomende acties nodig 

acht om aan de aandachtspunten tegemoet te komen geeft ze dit duidelijk aan. 

 

- Bijsturingen n.a.v. de actualiteit kunnen in het geactualiseerde beleidsplan doorgevoerd 

en geduid worden. Het beleidsplan is een flexibel werkinstrument dat als richtingwijzer 

aangeeft waar je als organisatie naartoe gaat en wanneer je moet bijsturen. De actuele 

maatschappelijke context kan dus een impact hebben op de geformuleerde 

doelstellingen en strategie.  

 

- Voeg een toelichting toe aan het geactualiseerde beleidsplan en de meerjarenbegroting 

waar in grote lijnen de wijzigingen en nieuwe beleidskeuzes worden geduid ten 

opzichte van het oorspronkelijke beleidsplan.  

 

- Laad het volledige geactualiseerd beleidsplan, de meerjarenbegroting en de toelichting 

voor 1 april 2021 op in Kiosk.  

 

De administratie valideert de documenten voor 15 mei 2021.  De administratie zal geen 

inhoudelijke beoordeling maken van het geactualiseerd beleidsplan en/of de meerjarenbegroting. 

De ingediende documenten worden als meest actuele documenten aangenomen. Na validatie 

zullen deze documenten door de administratie en de visitatiecommissie gebruikt worden bij het 

toezicht en de evaluatie gedurende de beleidsperiode 2021-2025. 

 

• Indien u ervoor kiest geen geactualiseerd beleidsplan in te dienen, kunt u bijsturingen en 

acties i.h.k.v. geformuleerde aandachtspunten duiden in het voortgangsrapport.  


