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INLEIDING

Waarom een beleidsplan opstellen?

Het opstellen van een beleidsplan is meer dan een ‘moetje’. Het is een goede aanleiding om de eigen or-
ganisatie weer eens met een frisse blik te bekijken, om na te gaan wat er goed gaat en waar er verbetering 
mogelijk is. Bovendien biedt het een kader om na te denken over nieuwe kansen of mogelijke hinderpalen 
in de toekomst. Even afstand nemen van de dagelijkse routine kan zoveel deugd doen.

Een goed beleidsplan met een motiverende missie, duidelijke doelstellingen en een transparante begroting 
is bovendien een onmisbaar instrument om de rode draad in de organisatie te blijven zien. Op die manier 
kan u ervoor zorgen dat de energie van de medewerkers voor de juiste dingen wordt ingezet zodat er conse-
quente, heldere keuzes kunnen worden gemaakt.

Er zijn dus veel redenen om een beleidsplan op te stellen, maar hoe pakt u dit proces precies aan? Toverfor-
mules bestaan niet, ook niet in dit domein. We bieden met deze brochure daarom geen kant-en-klare tool 
aan, geen invuloefening, geen sjabloon. Wel mag u van ons  een basisrecept verwachten dat u de rode draad 
in een beleidsplanningsproces toont.

Het opzet van deze brochure

Deze brochure geeft een overzicht van de ingrediënten en de voornaamste stappen die u in een beleidsplan-
ningsproces moet zetten. We zetten voor u de basislogica op een rijtje. Het is vervolgens aan u om dit recept 
te kruiden en aan te passen op maat van de eigen organisatie. Dit kan u doen door ingrediënten te schrap-
pen of toe te voegen, door stappen te vereenvoudigen of er juist meer tijd voor uit te trekken. Ook moet u 
zelf bepalen aan wie u dit recept serveert en wat de voorkeuren van deze doelgroep zijn. 

Globaal genomen neemt een planningsproces negen tot twaalf maanden in beslag. Hiervan gaat de helft 
van de tijd naar het verzamelen van achtergrondgegevens en de andere helft van de tijd naar het formule-
ren van doelstellingen, indicatoren, meerjarenplannen en begroting. 

We hebben het proces samengevat in een stroomdiagram dat we als bijlage bij deze brochure voegen. Het 
is belangrijk dat u de verschillende stappen in de juiste volgorde uitvoert. Zo zou het echt problematisch 
zijn als u de doelstellingen zou formuleren voordat u de omgeving waarbinnen u werkt, hebt geanalyseerd.

Begeleiding door FARO?

Deze brochure met de basislogica van een beleidsplanningsproces is bewust algemeen gehouden. Zodoen-
de is de rode draad ervan toepasbaar op alle mogelijke erfgoedorganisaties, groot of klein. FARO maakt per 
deelsector (archieven, bibliotheken, musea, erfgoedcellen en expertisecentra) waar nodig een annex, met 
specifieke en actuele aandachtspunten. Deze annexen zijn al een eerste vertaalslag voor uw sector.

Bij het opstellen van een beleidsplan staat u echter vooral zelf achter het fornuis, samen met een plannings-
team en met participatie van een brede erfgoedgemeenschap. FARO helpt u graag bij het concretiseren van 
dit algemene stappenplan en de eventuele annex voor uw deelsector, bijvoorbeeld bij het zoeken naar inte-
ressante formules om stakeholders aan het woord te laten, of om met externe trends aan de slag te gaan. 
Ook kunnen wij ontwerpteksten nalezen en meedenken over de formulering van missie, visie en doelstel-
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lingen. Maar een volledig beleidsplanningsproces voor u realiseren of het beleidsplan schrijven kunnen wij 
niet op ons nemen.

Verder overleg om de algemene lijnen toe te passen op uw werking kan via de volgende taakverdeling:

 ▹ algemeen aanspreekpunt kwaliteitszorg en beleidsplanningsproces: jacqueline.vanleeuwen@faronet.be

 ▹ inhoudelijke aanspreekpunten per deelsector:
 ▹ musea: olga.vanoost@faronet.be
 ▹ archieven: bart.denil@faronet.be
 ▹ erfgoedbibliotheken: jeroen.walterus@faronet.be
 ▹ expertisecentra: rob.belemans@faronet.be
 ▹ erfgoedcellen: gregory.vercauteren@faronet.be

We wensen u veel succes, inspiratie en plezier bij het opstellen van uw beleidsplan! 
Jacqueline van Leeuwen

Met dank aan:

Amand Dewaele, Anita Caals, Jon Goubin (Socius), Bart De Nil (FARO), Daphné Maes (Heemkunde Vlaan-
deren), Dylan Peere (Bon vzw Onthaalbureau), Annick Schramme (UAMS) en de deelnemers van vroegere 
vormingen en begeleidingstrajecten die zorgden voor inspiratie en goede voorbeelden. 

Olga Van Oost (FARO), Gregory Vercauteren (FARO) en Frederik Geysen (AMVB) lazen een  eerdere versie van 
dit document kritisch door.
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PARTICIPATIEPLAN OPMAKEN

• Waarom: als u wil dat het beleidsplan echt wordt uitgevoerd (en daar gaan we van uit) dan is het belangrijk 
dat dit plan gedragen is door een zo breed mogelijke groep van interne en externe stakeholders.
Resultaat: een lijst met stakeholders en een duidelijk overzicht van wie er bij het opstellen van een beleids-
plan is betrokken, wanneer en op welke manier deze mensen kunnen participeren (bijvoorbeeld door dit 
duidelijk op te nemen in een stroomdiagram).
Valkuil: het is onmogelijk om iedereen voortdurend bij alle stappen te betrekken. U zal dus keuzes moeten 
maken, temeer omdat de tijd vaak beperkt is. Een andere valkuil is dat u valse verwachtingen zou kunnen 
oproepen. Zorg er dus voor dat u tijdens uw interacties geen beloftes doet die u later niet kan inlossen.

Wat?

 ▹ Een beleidsplanningsproces begint met het oplijsten van alle betrokkenen of ‘stakeholders’: indivi-
duele personen of organisaties die een invloed hebben op of belang hebben bij de werking van de 
organisatie.

 ▹ Er zijn interne stakeholders (medewerkers binnen de organisatie) en externe stakeholders. 
 ▹ Zie deze groep stakeholders aanvankelijk erg breed, aan de hand van de volgende vragen:

 ▹ Wie beslist?
 ▹ Wie betaalt ervoor? 
 ▹ Wie gebruikt het dagelijks?
 ▹ Wie raadde iemand anders aan om de organisatie in te schakelen?
 ▹ Wie communiceert erover?
 ▹ Wie levert?
 ▹ Wie installeert het (technische ondersteuning)?
 ▹ Wie zorgt voor het erfgoed?
 ▹ Wie neemt deel?

 ▹ Uiteraard zijn niet alle stakeholders even belangrijk. Deel hen dus in volgens drie verschillende gra-
den van invloed of belang:

 ▹ cruciaal voor de kernwerking van de organisatie;
 ▹ belangrijk voor de werking van de organisatie;
 ▹ de bredere context die onrechtstreeks belang of invloed heeft (of die in de toekomst belangrijk 

kan worden).
 ▹ Bepaal voor elk niveau op welke manier deze stakeholders kunnen participeren, bijvoorbeeld:

 ▹ cruciaal: van deze groep neemt u best vertegenwoordigers op in het planningsteam. Met de 
kernspelers kan u ook individueel gaan spreken;

 ▹ belangrijk: deze mensen kan u op bepaalde momenten inspraak geven via een groepsbijeen-
komst, zoals een focusgesprek of een worldcafé;

 ▹ bredere context: van deze groep verzamelt u enkel algemene gegevens.
 ▹ Voor elke groep noteert u in een aparte nota waar u hen in het beleidsplanningsproces betrekt. In elk 

geval moet er inspraak zijn tijdens de omgevingsanalyse, maar ook bij het aftoetsen van de doelstel-
lingen, de missie en visie kan u beslist een bredere blik gebruiken. Afhankelijk van de beschikbare tijd 
en de relaties met de achterban kan u dus meerdere inspraakmomenten inlassen.
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Aandachtspunten

 ▹ Maak uw lijst met stakeholders aanvankelijk erg lang en probeer na te gaan wie er werkelijk macht of 
invloed heeft. Bij professionele vormingstrajecten bijvoorbeeld zijn dat niet noodzakelijk de cursisten, 
maar wel hun leidinggevenden: zij beslissen immers of hun werknemers aan een vorming mogen 
deelnemen en of de inhoud van de vorming uiteindelijk wordt toegepast.

 ▹ Vergeet de interne stakeholders niet. Niet alle personeelsleden zullen immers aan het planningsteam 
kunnen deelnemen. Leg dus vast wanneer u hen informeert of inspraak geeft (en welke aparte verga-
deringen u daar eventueel voor organiseert). Baliemedewerkers, bewakingsagenten, administratieve 
krachten en anderen kunnen zorgen voor een andere blik en geven vaak waardevolle praktische tips. 
Betrek hen dus bij de verschillende fases van de beleidsplanning. 

 ▹ Zorg vooral dat u met alle cruciale en belangrijke stakeholders praat. Ga het gesprek aan. Beperk u niet 
tot algemene surveys of interviews maar luister naar hun motieven, hun klachten en hun suggesties.

 ▹ Aan uw stakeholders moet u minstens vragen wat de organisatie goed doet en wat er verbeterd kan 
worden. In het kader van de omgevingsanalyse kan u echter heel wat specifiekere vragen stellen. Bij-
voorbeeld aangaande de noden en behoeften op het vlak van behoud en beheer. Lees dus eerst het 
hoofdstuk ‘Omgevingsanalyse’ helemaal door voor u uw definitieve vragenlijst opmaakt.

 ▹ Zorg er ook voor dat u mensen niet continu moet lastigvallen met bijvragen. Neem dus eerst het 
hoofdstuk ’Omgevingsanalyse’ goed door en bekijk welke vragen u op welk moment aan wie zal stel-
len.

 ▹ Bouw ook een terugkoppeling in: mensen vernemen achteraf graag wat er met hun inbreng is ge-
beurd en wat precies het resultaat is.

 ▹ Voor inspraak en participatie kan u heel wat verschillende werkvormen gebruiken. Van creatieve 
brainstormsessies tot klassieke interviews. De concrete context bepaalt welke methode het beste 
aansluit bij uw achterban. Niet iedereen wil immers graag knippen en plakken en niet iedereen heeft 
evenveel tijd. Denk dus goed na over de voorkeuren van uw doelgroep.

Socius bundelde tekst en uitleg bij een aantal participatieve methodes  (http://blogs.scw.be/beleidsplan-
ning). Formules die het meest worden ingezet, zijn:

 ▹ het worldcafé (http://blogs.scw.be/beleidsplanning/wereldcafe);
 ▹ de focusgroep met brainstormformule (http://blogs.scw.be/beleidsplanning/brainstormen).

Voor een aanpak op maat kan u steeds contact opnemen met Jacqueline van Leeuwen (jacqueline.vanleeu-
wen@faronet.be).

Check?

 ▹ Vertrek vanuit de deadlines waar u rekening mee moet houden: wanneer moet het plan worden in-
gediend? Wanneer kan dan de laatste raad van bestuur/gemeenteraad plaatsvinden? Tel zo terug.

 ▹ Ga na of u geen cruciale spelers bent vergeten: welke mensen zijn eigenlijk incontournable?
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MISSIE EN VISIE FORMULEREN

• Waarom: de missie en de visie zijn in de eerste plaats een extern visitekaartje: ze maken in een klap duidelijk 
waar de organisatie voor staat en wat de meerwaarde van de organisatie is. Een scherpe missie en visie zijn 
een onmisbaar instrument voor een goede marketing. Daarnaast hebben ze ook een interne rol. Zij moeten 
de medewerkers motiveren – “Daar doen we het allemaal voor!” – en fungeren als een ultieme toetssteen 
bij belangrijke beslissingen.
Resultaat: een beknopte missie- en visietekst.
Valkuil: een wollige compromistekst die niemand begrijpt.

Wat?

De meningen over het verschil tussen missie en visie lopen uiteen. Wij gebruiken het volgende onderscheid:

 ▹ missie: geeft het ultieme doel, de ultieme meerwaarde van de organisatie aan (dat is vaak een droom: 
the sky is the limit);

 ▹ visie: geeft aan welke waarden de organisatie belangrijk vindt om de missie te realiseren. Vaak geeft 
de visie verduidelijking bij de missie en vertaalt ze de missie naar de middellange termijn.

Aandachtspunten

In een missie komen vaak de volgende elementen voor:

 ▹ De maatschappelijke meerwaarde: wat mist Vlaanderen zonder deze organisatie?
 ▹ Het referentiekader: wat is de scope, de geografische of thematische afbakening? 
 ▹ Om welk erfgoed gaat het?
 ▹ Wie zijn de doelgroepen/erfgoedgemeenschappen: voor wie doen we het? (en wat is de impact daar-

van op hun gedrag?)
 ▹ Welke ambitie is er? Wat wil de organisatie veranderen? (bv. Apple: werken eenvoudiger maken; Ikea: 

design voor iedereen) 
 ▹ De belangrijkste acties, producten, diensten, veranderingen die de organisatie levert: wat doen we 

precies? (geen oeverloze opsomming)
 ▹ Soms is het nuttig om kort de ontstaansgeschiedenis te schetsen. Doe dit alleen als die ontstaanscon-

text een impact heeft op de scope of de waarden van de organisatie.

Een goed vertrekpunt voor het formuleren van een missie is het denken in metaforen. Welk beeld wil u dat 
de organisatie oproept? Een helikopter? Een treinstation? Een ketting die schakels verbindt …? Denken in 
beelden kan een goede start zijn om bovenstaande vragen te beantwoorden. Wij raden u echter niet aan om 
deze metafoor te expliciet in de tekst uit te spelen.

Een visie geeft aan:

 ▹ Welke waarden de organisatie belangrijk vindt, bijvoorbeeld: historische waarde, maatschappelijke 
waarde, economische waarde, belevingswaarde, interculturele waarde. Kies voor maximaal vijf kern-
waarden: less is more!

 ▹ In welk netwerk de organisatie zich bevindt (houding ten opzichte van de concullega’s).
 ▹ Welke soort strategie de organisatie gebruikt (educatief, inventariserend, netwerkrol).
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Check?

 ▹ Als uw organisatie al een missie of een visie heeft, neem die er dan bij (of beslis juist om eerst van nul 
te starten en de oude tekst er daarna weer bij te nemen).

 ▹ Zorg dat de missie gedragen is: schrijf deze niet alleen, maar betrek een bredere groep (minstens de 
raad van bestuur). Laat bijvoorbeeld iedere afdeling reflecteren over wat de kernwaarden voor hen 
betekenen.

 ▹ Ga na of de missie en visie overeenstemmen met de decretaal geformuleerde doelen (bv. decretale 
bepalingen over de vier basisfuncties voor musea).

 ▹ Ga na of de missie en de visie scherp en zakelijk zijn. Hoe groot de verleiding soms ook is: dit zijn geen 
literaire teksten, maar beleidsinstrumenten.

 ▹ Laat de ontwerptekst ook nalezen door de buurvrouw of de sportmakker: iemand die de organisatie 
totaal niet kent en die niet vertrouwd is met het jargon. Vraag of hij/zij begrijpt waar de organisatie 
voor staat.
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DE OMGEVINGSANALYSE

• Waarom: de doelstellingen van de organisatie moeten geworteld zijn in reële noden en behoeften. Boven-
dien moeten ze ook haalbaar zijn. Daarom verzamelen we sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op een 
lange inspiratielijst. Later reduceren we deze lijst tot telkens tien belangrijke factoren.

 

Resultaat:

 ▹ vier lijsten met sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen (Exceltabellen of Worddocumenten die een 
longlist vormen):

 ▹ sterktes: wat loopt er goed binnen de organisatie?
 ▹ zwaktes: wat loopt er minder goed binnen de organisatie?
 ▹ kansen: wat kan er nog komen?
 ▹ bedreigingen: wat ligt er buiten onze mogelijkheden? Waar kunnen we niets aan veranderen?

 ▹ Minstens vier thematische deelrapporten: de eigen organisatie, de noden en behoeften van het erf-
goed, de noden en behoeften van de erfgoedgemeenschap, externe factoren.

Valkuil: te veel gedetailleerde info waar geen rode draad meer in te zien is, of juist een veel te oppervlakkige 
sprokkeling van feitjes.

CHECK VOORAF:

 ▹ Ga na welke onderzoeken de voorbije jaren al zijn verricht binnen en buiten de organisatie. Het heeft 
immers geen zin om dubbel werk te doen.

 ▹ Ga na met welke strategische meerjarenplannen u rekening moet houden (bijvoorbeeld binnen een 
gemeente).

 ▹ Als u het beleidsplan indient in functie van een subsidieaanvraag, ga dan na welke deelonderzoeken 
de subsidiegever vraagt. In het onderstaande geven we de belangrijkste onderzoeken weer, maar vul 
deze aan met specifieke vragen. 

Evaluatie van de organisatie (sterktes en zwaktes)

• Waarom: we leren uit onze successen en ook uit onze fouten. Bovendien kan alles beter. 
Resultaat: deelrapport evaluatie interne werking.
Valkuil: niet eerlijk zijn ten opzichte van de eigen organisatie.
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Wat?

De volgende elementen kan u onder de loep nemen om de interne werking door te lichten en op zoek te 
gaan naar interne sterktes en zwaktes (en externe bedreigingen en kansen):

 ▹ Evaluatie van het vorige beleidsplan: wat hebben we gerealiseerd? Wat is er niet gelukt? En waarom 
is dat zo? 

 ▹ Een tijdslijn maken van de geschiedenis van de organisatie en deze vervolgens kritisch bekijken: 
 ▹ Wat waren de hoogtepunten en wat waren de dieptepunten? 
 ▹ Welke elementen zorgden voor groei, wat werkte er remmend? 
 ▹ Welke elementen zorgen voor stabiliteit?

 ▹ Maak een portfolio: 
 ▹ Wat zijn de belangrijkste activiteiten? Denk in grote lijnen (bv. vorming, tijdschrift, adviesverle-

ning, praktijkprojecten …) en som niet elke vormingssessie of elke publicatie apart op. 
 ▹ Wat zijn onze belangrijkste interne processen? (zaken die regelmatig terugkomen, zoals het 

opmaken van een tijdschrift of het onthaal van vrijwilligers). U kan deze processen eventueel 
uittekenen voor een gedetailleerde analyse. Wat werkt er goed en wat werkt er minder goed? 

 ▹ Evalueer de werking van het team, bijvoorbeeld door: 
 ▹ De werking te analyseren aan de hand van zeven S-woorden (Skills, Structure, Systems, Shared 

values, Staff, Style, Strategy - http://blogs.scw.be/beleidsplanning/7-s-of-mc-kinsey-model/);
 ▹ Een analysetool als CERIZE of de kwaliscoop (neem hiervoor contact op met jacqueline.vanleeu-

wen@faronet.be).
 ▹ Wat is de belangrijkste (unieke) expertise van de organisatie?
 ▹ Als u veel met vrijwilligers werkt, evalueer dan ook uw vrijwilligersbeleid.
 ▹ Juridische context: met welke wetten en decretale bepalingen moet de organisatie rekening houden? 

Aandachtspunten

 ▹ Ga na welke gegevens de organisatie al heeft verzameld in de voorbije periode (bv. evaluaties van 
vormingen, klachtenoverzichten, uitgetekende processen …) en werk daarop verder.

 ▹ Neem externe evaluatieverslagen (bv. van de overheid) bij de hand.
 ▹ Ga bij het analyseren van de geschiedenis van de eigen organisatie uit van die elementen die vandaag 

nog relevant zijn. Voorbije zwangerschapsverloven of oude vetes die allang zijn opgelost hoeven nu 
niet opnieuw bekeken te worden!

 ▹ Organiseer een teamoverleg en geef alle betrokkenen inspraak bij het beantwoorden van deze vragen.
 ▹ Betrek een grotere groep bij de discussie, want het is soms moeilijk om uzelf te beoordelen: vraag dus 

ook aan externen wat ze de sterke en de zwakke punten van de organisatie vinden. Een goede me-
thode hiervoor is de klaag- en jubelmuur. Hier vraagt u mensen op gekleurde post-its te noteren wat 
er binnen de organisatie zeker moet behouden blijven en wat er moet veranderd worden en waarom.

Noden en behoeften van het erfgoed

• Waarom: erfgoedorganisaties willen erfgoed doorgeven aan de toekomst, en dus is het belangrijk om te 
weten wat dat erfgoed nodig heeft. 
Resultaat: deelrapport analyse erfgoedzorg.
Valkuil: verzamel relevante gegevens, maar weet dat u geen doctoraat over dit thema maakt.
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Wat?

Een kritische analyse van het erfgoed, zowel roerend als immaterieel erfgoed bevat antwoorden op de vol-
gende vragen:

 ▹ Welk erfgoed is er? (in grote lijnen)
 ▹ Hoe wordt dit erfgoed verzameld, bewaard, onderzocht en ontsloten?
 ▹ Wat gaat er goed op deze vier domeinen? 
 ▹ Wat gaat er minder goed op deze vier domeinen? 
 ▹ En waar zijn er grote noden of lacunes? 

Als u zelf een collectie beheert, zal u hier natuurlijk dieper op moeten ingaan. Elementen die u aanvullend 
onder de loep kan nemen zijn:

 ▹ inventarisatiegraad
 ▹ bewaartoestand
 ▹ depotbeleid
 ▹ digitalisering
 ▹ calamiteitenplannen
 ▹ …

Aandachtspunten

 ▹ Ga na welke gegevens er al beschikbaar zijn vanuit voorgaand onderzoek en voorkom zo dubbel werk.
 ▹ Baseer deze analyses op gesprekken met de betrokkenen, individueel of in focusgroepen. Een enquête 

rondsturen kan, maar levert doorgaans onvoldoende relevant materiaal op. Ga vooral ter plaatse kij-
ken!

 ▹ Weet dat een aantal resultaten wellicht gevoelig kunnen liggen (niemand hoort graag zwakke pun-
ten). Ga er dus voorzichtig mee om.

NB. Bij sommige organisaties (bv. musea) levert deze kritische analyse interne sterktes en zwaktes op (bv. 
een goed uitgewerkt calamiteitenplan, een gebrek aan goede educatieve pakketten). Voor andere organisa-
ties zoals erfgoedcellen en expertisecentra levert deze analyse vooral externe kansen en bedreigingen op.

Noden en behoeften van de erfgoedgemeenschap (en de bredere doelgroepen)

• Waarom: een organisatie beheert erfgoed voor een brede erfgoedgemeenschap. Het is dus belangrijk om te 
peilen naar de noden en de verwachtingen van deze bredere groep.
Resultaat: deelrapport analyse erfgoedgemeenschappen.
Valkuil: in deze stap spreekt u een oordeel uit over mensen, ga dus met de nodige omzichtigheid te werk. 
Schep bovendien geen verwachtingen die u nadien niet kan inlossen: geef in uw gesprekken steeds aan dat 
u informatie verzamelt en dat de beslissingen later en elders vallen.

Wat?

Een cultureel-erfgoedgemeenschap is een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een 
bijzondere waarde hechten aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan. Ze wil dit erfgoed en haar 
aspecten door publieke actie behouden en doorgeven aan toekomstige generaties.
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De volgende elementen moeten in het kader van een beleidsplanningstraject zeker bekeken worden:

 ▹ Welke erfgoedgemeenschappen zijn er (zie eerder) en hoe zijn ze georganiseerd?
 ▹ Welke expertise is er aanwezig bij de erfgoedgemeenschap? Wat is er goed (en zou u kunnen inzet-

ten) en waar zijn er lacunes/noden in expertise?
 ▹ Beheren zij een collectie of niet?
 ▹ Welke relaties heeft de organisatie met de erfgoedgemeenschappen? Wat loopt er goed? Waar zitten 

er zwakke plekken? Wie ontbreekt er in het netwerk?
 ▹ Wat verwachten de erfgoedgemeenschappen van de organisatie? Wat zien zij als kansen of bedrei-

gingen voor hun toekomst? Welke resultaten vormen voor hen een meerwaarde?

Aandachtspunten

 ▹ Beperk u niet tot erfgoedgemeenschappen van vrijwilligers, de decretale definitie stelt immers dat 
hier ook organisaties onder vallen. Betrek dus ook collega’s uit erfgoedland die een complementaire 
expertise hebben en die belangrijk zijn voor uw werking.

 ▹ Ga na welke gegevens er al beschikbaar zijn vanuit voorgaand onderzoek en voorkom zo dubbel werk.
 ▹ Baseer deze analyses op gesprekken met de betrokkenen, individueel of in focusgroepen. Een enquête 

rondsturen kan, maar levert doorgaans onvoldoende relevant materiaal op. Ga vooral ter plaatse kij-
ken!

 ▹ Weet dat een aantal resultaten wellicht gevoelig kunnen liggen (niemand hoort graag zwakke pun-
ten). Ga er dus voorzichtig mee om.

Bredere maatschappelijke ontwikkelingen

• Waarom: een erfgoedorganisatie zit niet in een vacuüm, maar is ingebed in een breder kader. Deze context 
brengt kansen en uitdagingen met zich mee.
Resultaat: deelrapport externe trends. 
Valkuil: oeverloze lijsten trends en oeverloze discussies hoe de organisatie hierop kan of moet inspelen.

Wat?

Erfgoedorganisaties leven niet in een vacuüm. Het is dan ook belangrijk om de maatschappelijke context 
waarbinnen u opereert te kennen. Ook omdat u uiteindelijk impact wil realiseren op een bredere omgeving 
dan de organisatie zelf. 

Er zijn verschillende soorten externe trends waarop u kan inspelen. Kies in functie van uw specifieke situatie 
welke trends voor u relevant kunnen zijn:

 ▹ Concrete gegevens over de geografische context van uw organisatie: 
 ▹ demografie (leeftijdscategorieën, aantal nieuwkomers, opleidingsniveau);
 ▹ aanbod voorzieningen (bv. bibliotheken, verzorgingscentra …);
 ▹ kansarmoede en sociaal profiel bevolking;
 ▹ werkloosheidsgraad;
 ▹ specifieke maatschappelijke problemen;
 ▹ ….

Een goed startpunt is: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm
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 ▹ Cijfers m.b.t. participatie aan cultuur en erfgoed:
 ▹ FARO-bevolkingsonderzoek (www.faronet.be/prisma/participatie-onderzoek)
 ▹ Participatiesurvey cultuur (www.participatiesurvey.be)
 ▹ …

 ▹ Algemene maatschappelijke trends:
 ▹ Bijvoorbeeld: overzicht van Flanders DC: www.flandersdc.be/sites/default/files/trends-voor-

gps.pdf;
 ▹ Maatschappelijke trends VVSG: www.slideshare.net/VVJvzw/plenum-maatschappelijke-

trends-door-vvsgvvsg;
 ▹ …

Om trends te verkennen zijn er tal van werkmethodes mogelijk. Wil u brainstormen, dan is de gps van Flan-
ders DC een goed instrument. Verder nadenken aan de hand van toekomstscenario’s is een andere mogelijk-
heid. Socius lichtte deze en andere methodes alvast toe in een toolbox: http://blogs.scw.be/beleidsplanning

Niets gevonden? Neem dan contact op met jacqueline.vanleeuwen@faronet.be

Aandachtspunten

 ▹ De externe maatschappelijke trends (vergrijzing, individualisering, milieu …) zijn belangrijk, maar be-
steed hier niet alle tijd aan. Doorgaans is een brainstormachtige workshop van één halve dag vol-
doende om de invloed van deze trends na te gaan.

 ▹ Trends op zich zijn niet positief of negatief, maar ze kunnen wel kansen en bedreigingen inhouden: 
probeer dus steeds een stap verder te gaan en in de SWOT geen trends op te nemen, maar wel de 
gevolgen van trends.

 ▹ Pas op met cijfers: gebruik niet alleen absolute getallen, maar ook relatieve grootheden.
 ▹ Vergelijk waar mogelijk in tijd en ruimte (hoelang doet een trend zich al voor?).
 ▹ Niet alle trends zijn even duidelijk. Bepaalde trends zullen zich hoe dan ook doorzetten (bijvoorbeeld 

de vergrijzing), terwijl andere nog onzeker zijn.

Check?

Ga na of u trends over de volgende domeinen hebt opgenomen:

 ▹ demografisch
 ▹ economisch
 ▹ sociaal
 ▹ technologisch
 ▹ ecologisch
 ▹ politiek

Specifieke onderzoeken op maat van uw organisatie

• Waarom: naargelang het type organisatie is het belangrijk om bijkomende gegevens te verzamelen die 
nauw aansluiten bij uw eigen werking. Deze gegevens kunnen sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
opleveren.
Resultaat: deelrapporten op maat.
Valkuil: verzamel relevante gegevens, maar weet dat u geen doctoraat over dit thema maakt.
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Wat? 

Enkele voorbeelden van specifieke deelonderzoeken op maat van uw organisatie:

Voor collectiebeherende organisaties:

 ▹ Maak in elk geval een evaluatie van uw collectiebeleid en het calamiteitenplan.
 ▹ Analyseer in elk geval uw bezoekerscijfers.
 ▹ U kan interne processen m.b.t. de collectie onder de loep nemen aan de hand van SPECTRUM (www.

faronet.be/download-spectrum-n-belgie).
 ▹ Een risicoanalyse m.b.t. collectiebeheer (www.cultureelerfgoed.nl/roerend-erfgoed/onderzoek-col-

lectie-risicomanagement).
 ▹ Waardering van collecties (www.cultureelerfgoed.nl/waarderen).
 ▹ Collectieplannen en collectiebeschrijvingen opmaken: www.faronet.be/dossier/cometa.
 ▹ Diepgaande analyse van de interne werking van een museum via CERIZE.

Andere aspecten:

 ▹ Tevredenheidsonderzoek of publieksonderzoek (neem contact op met alexander.vanderstichele@fa-
ronet.be).

 ▹ Onderzoek van uw vormingsbeleid met de kwavoscoop (neem contact op met jacqueline.vanleeu-
wen@faronet.be).

 ▹ Analyse van uw vrijwilligersbeleid (neem contact op met gregory.vercauteren@faronet.be).
 ▹ Analyse van uw netwerk en de relaties met dit netwerk: www.faronet.be/dossier/het-expertisenet-

werk.
 ▹ Evaluatie van de werking van uw raad van bestuur: www.faronet.be/dossier/strategie-en-manage-

menttools/bestuur-en-beheer.
 ▹ Interne en externe communicatie onder de loep: www.faronet.be/dossier/strategie-en-manage-

menttools/interne-en-externe-communicatie.
 ▹ Onderzoeken in de sfeer van Service Design: hoe ervaren de klanten onze dienstverlening? Opmaken 

van persona’s …

Voorbeeld 1: een erfgoedcel
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Voorbeeld 2: een expertisecentrum

 

Aandachtspunten

 ▹ Omdat u niet alles tegelijk kan doen, is het belangrijk dat u die deelonderzoeken selecteert die deel 
uitmaken van de kern van uw werking.

 ▹ Een aantal van deze onderzoeken kan u ook opnemen als een toekomstige actie (u beschouwt het 
ontbreken van gegevens over deze aspecten dan als een zwakte).

 ▹ Bekijk even bij welke rapporten u nog externe stakeholders wil betrekken.
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VAN SWOT-ANALYSE NAAR BELEIDSOPTIES

• Waarom: doelstellingen en strategie vallen niet uit de lucht. Zij zijn gebaseerd op noden, mogelijkheden en 
vragen uit de omgeving. De SWOT-analyse vormt dus dé tussenschakel tussen de omgevingsanalyse en de 
doelstellingen.
Resultaat: een overzicht van de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen, en een lijst met be-
leidsopties.
Valkuil: een te uitgebreid overzicht of juist een te beknopt en daardoor een te algemene lijst, geen duidelijke 
keuzes.

Wat?

 ▹ Uit de verschillende onderzoeken van de omgevingsanalyse hebt u lange lijsten van sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen afgeleid:

 ▹ sterktes: wat loopt er goed binnen de organisatie?
 ▹ zwaktes: wat loopt er minder goed binnen de organisatie?
 ▹ kansen: wat kan er nog komen?
 ▹ bedreigingen: wat ligt er buiten onze mogelijkheden? Waar kunnen we niets aan veranderen?

 ▹ In deze fase is het de bedoeling die lange lijst te clusteren en te reduceren tot maximaal tien punten 
per categorie.

 ▹ Op basis van deze veertig punten kan u vervolgens beleidsuitdagingen afleiden. Combineer zoveel 
mogelijk aspecten en geef zoveel mogelijk ideeën. Dit kan u doen volgens het volgende schema:

 ▹ investeer in uw sterktes gecombineerd met kansen;
 ▹ beslis of u wil inzetten op kansen als een interne zwakte u kan tegenwerken (dan moet u iets 

aan die zwakte doen.);
 ▹ verdedig: zet uw sterkte in om een bedreiging weerwerk te bieden;
 ▹ beheers de schade indien een bedreiging om de hoek loert en u op dat punt zwak staat.

 ▹ Uit de brede lijst beleidsuitdagingen kiest u uiteindelijk beleidsopties: zaken waar u absoluut voor 
wil gaan. Dit zal heel wat discussie en wellicht meerdere vergaderingen vergen. Maar duidelijke be-
leidsopties maken het formuleren van doelstellingen makkelijker.

Aandachtspunten

 ▹ Er kan wat discussie ontstaan of iets nu intern of extern is, of iets een kans of een uitdaging is. Probeer 
hier één lijn in te trekken (bv. beschouwen we de heemkundige kringen als intern of extern). Zorg er 
vooral voor dat de belangrijkste elementen in de SWOT staan, zodat u hen kan meenemen. In welk 
‘vakje’ ze dan precies zitten is minder belangrijk.

 ▹ Nummer de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen en geef bij het formuleren van beleidsuitda-
gingen en -opties aan op welke punten ze gebaseerd zijn (S1+Z6+K5).

 ▹ Hou het formuleren van de beleidsuitdagingen breed: maak niet te snel keuzes, breng vooral eerst in 
kaart wat de mogelijkheden allemaal zijn. Daarna volgt er toch nog een fase waarin concrete keuzes 
worden gemaakt.

 ▹ Bij het formuleren van beleidsopties is het aangewezen vooral te denken in functie van het resultaat 
dat u wil zien en nog geen concrete acties op te noemen. Wat moet er concreet veranderen?

Check

Het is aan te raden om de beleidsopties af te toetsen bij de raad van bestuur.
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DOELSTELLINGEN FORMULEREN

• Waarom: doelstellingen zijn het centrale element in een beleidsplan, zij verbinden de missie, de visie en de 
SWOT met de begroting en het meerjarenplan. Waar de missie en de visie inspirerend en motiverend moe-
ten zijn, zetten de doelstellingen meer concreet de richting uit: welk resultaat willen we neerzetten? Welke 
mensen, middelen en tijd we daarvoor nodig hebben, volgt dan in de begroting en de meerjarenplanning.
Resultaat: een lijst doelstellingen.
Valkuil: te vage of juist te concrete doelstellingen.

Wat?

Doelstellingen geven een gewenste toekomst weer. We maken een onderscheid tussen strategische en ope-
rationele doelstellingen:

 ▹ strategische doelstellingen: geven aan welke verandering er zou moeten plaatsvinden. Welk resultaat 
of effect is er bereikt aan het einde van de beleidsperiode? Deze doelstellingen beschrijven dus vooral 
het WAT en niet het HOE. Het totale aantal strategische doelstellingen ligt tussen de drie en de tien.

 ▹ operationele doelstellingen: splitsen de strategische doelstellingen op volgens termijn, deeldomei-
nen, doelgroepen of andere logische onderdelen. Zij geven aan welk resultaat er moet worden be-
haald om de strategische doelstellingen te realiseren. Opnieuw staat het WAT/het resultaat centraal 
en niet het HOE.

Doelstellingen geven dus aan waar de organisatie naartoe wil en welk resultaat de organisatie wil bereiken. 
Het gaat daarbij altijd om een evolutie, een verandering. Dat resultaat kan op twee manieren verwoord 
worden:

 ▹ de outcome, of het effect dat de organisatie wil realiseren bij de stakeholders (groter bewustzijn, ver-
sterking van hun competenties, verandering in perceptie, verandering in gedrag …);

 ▹ de concrete output, de telbare activiteiten van de organisatie (een tijdschrift, een vormingsaanbod, 
een regeling voor inspraak …).

Het is hier zoeken naar een balans: te veel nadruk op de outcome maakt de doelstelling soms te abstract en 
moeilijk meetbaar (hoe toetst u bijvoorbeeld of iemand gesensibiliseerd is? Hoe kan u bovendien aantonen 
dat dit enkel en alleen door uw interventie gebeurde?). Te veel concrete output maakt de doelstellingen erg 
actiegericht en kan de indruk wekken dat de organisatie niet ambitieus genoeg is (ze biedt slechts vijf vor-
mingen per jaar aan, maar het is niet duidelijk waarom.). 

Algemeen moeten doelstellingen SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Aanvaard, Realistisch en Tijdsgebonden. 

Aandachtspunten

 ▹ Er bestaat heel veel discussie over wat nu precies een goede doelstelling is, hoe concreet of hoe ab-
stract een doelstelling moet zijn. Dat is deels ook afhankelijk van het niveau waarop een organisatie 
werkt: voor een steunpunt of een grote stad zullen de doelstellingen abstracter zijn dan voor een 
erfgoedcel met drie medewerkers.

 ▹ Formuleer bij de doelstellingen alvast mogelijke acties (het ‘hoe’): zij kunnen helpen om het verschil 
tussen output en outcome beter te zien.

 ▹ De beste doelstellingen zijn retroactief geformuleerd in de voltooid verleden tijd: zij geven aan wat er 
aan het einde van de beleidsperiode is gerealiseerd. 
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 ▹ Zet de eigen organisatie niet te veel centraal: dat helpt om het resultaat concreter te benoemen.
 ▹ Zeg niet: “De erfgoedcel zorgt voor meer vrijwilligers”, maar wel: “Het aantal vrijwilligers neemt 

toe.” Zeg niet: “De erfgoedcel betrekt erfgoedgemeenschappen”, maar wel: “Erfgoedgemeen-
schappen hebben een structurele inspraak.” Op die manier komt het uiteindelijke resultaat 
beter uit de verf.

 ▹ Zorg anderzijds wel dat u zelf grip hebt op dat resultaat: gaat u echt mensen gezonder maken door 
erfgoed of zijn daar andere actoren belangrijker …? Wat is uiteindelijk uw aandeel in dit resultaat? Is 
dat wel te meten?

 ▹ Neem één strategische doelstelling op aangaande de interne werking en kwaliteitszorg binnen de 
organisatie.

 ▹ Bekijk bij elke doelstelling waar de concrete link met het erfgoed ligt. Welk erfgoed wordt hier beter 
van? Welke erfgoedactoren leren hier bij? (Alleen bij doelstellingen over de interne werking is dit niet 
van toepassing). Maak initiatieven rond collecties en erfgoedpraktijken concreet zichtbaar (depotbe-
heer, educatie). 

 ▹ Ga na wat er meetbaar of toetsbaar is (aantallen, percentages, aantal keren per jaar, minstens zoveel 
….). Neem die concreet meetbare elementen op in de doelstelling. Het is uiteindelijk de bedoeling 
dat er een evolutie plaatsvindt (versterken, verdiepen, verbreden, vergroten): “Er zijn minstens vijf 
collecties geïnventariseerd.” “De erfgoedgemeenschap heeft een structurele inspraak gekregen via 
minstens vier ontmoetingsdagen.” 

 ▹ Wat heeft hier een grote financiële implicatie (tijdschrift, huisstijl, vormingsbudget)? Zorg ervoor dat 
deze zaken concreet in de doelstelling zichtbaar zijn, ze maken de link met de begroting voor uzelf en 
voor de lezer heel duidelijk.

 ▹ Is het uitdagend en ambitieus genoeg, of haalt de organisatie het op de sloffen? Is er ruimte voor 
vernieuwing en experiment? 

Check?

 ▹ Duid kernwerkwoorden aan in iedere doelstelling: waar zal u op worden afgerekend, en is dat meet-
baar? U merkt zo ook meteen of die kernwerkwoorden misschien scherper moeten of dat u de zin 
misschien moet herformuleren.

 ▹ Bv. “Een betere ontsluiting kwam tot stand.” Is dat scherp genoeg? 
 ▹ “De competenties worden versterkt via een vormingsaanbod.” Kern = competenties versterken, 

aangezien dit moeilijk meetbaar is: misschien de uitbouw van een vormingsaanbod volgens 
kwaliteitscriteria als uitgangspunt nemen. 

 ▹ Kijk nog even terug naar de missie en de visie: sluiten de doelstellingen hier voldoende bij aan?
 ▹ Leg de doelstellingen naast de decretale opdrachten en de criteria van de subsidiegever: zijn alle cri-

teria terug te vinden?
 ▹ En dan de finale check: kan iemand die deze doelstellingen blindelings te zien krijgt, afleiden dat het 

om uw organisatie gaat (is er couleur locale, of zijn het passe-partoutdoelstellingen?)

NB: Doorgaans treedt nu een wanhoopsfase in; maar weet dat de ideale doelstelling niet bestaat en dat u 
de juiste balans moet vinden tussen abstract en concreet. Die balans ligt voor elke organisatie anders. Het 
is schaven, schaven, schaven, schaven en dit duurt wel een tijdje voordat iedereen tevreden is. Word alleen 
niet hyperkritisch.
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INDICATOREN FORMULEREN

• Waarom: indicatoren zijn uw gps bij het opvolgen van uw beleidsplan. Zij geven aan hoe u kan zien of u al 
goed op weg bent het plan te realiseren, of dat er nog extra inspanningen nodig zijn. Indicatoren zijn in se 
dus geen meetlat, maar een sturingsinstrument, een hulpmiddel om tussentijds te evalueren, te reflecteren 
en eventueel bij te sturen.
Resultaat: lijst met concrete indicatoren.
Valkuil: blijven steken bij globale, nietszeggende indicatoren als ‘het aantal vergaderingen’.

Wat? 

Grosso modo geven indicatoren antwoorden op de volgende vragen:

 ▹ Wat hebben we gedaan? Hier gaat het vaak om kwantitatieve cijfers m.b.t. de output van de organi-
satie  (aantal vormingen, documenten , bezoekerscijfers …).

 ▹ Hoe goed hebben we het gedaan? Vaak eerder kwalitatieve gegevens die aangeven hoe goed de orga-
nisatie heeft gepresteerd: bijvoorbeeld ten opzichte van de collega’s (benchmark) of ten opzichte van 
de eigen werking in het verleden. 

 ▹ Wat is er in de maatschappij veranderd? Dit soort indicatoren geeft aan wat er ‘in het veld’ veran-
derd is: welk resultaat of outcome er is behaald. De impact van de organisatie op de maatschappij is 
natuurlijk het interessantste, want hier doet de organisatie het uiteindelijk allemaal voor. De vraag is 
alleen of u altijd hard kan maken dat dit resultaat alleen door uw ingreep kwam: dat maakt dit soort 
indicatoren in de praktijk moeilijk hanteerbaar. Zorg daarom voor een combinatie, om te voorkomen 
dat u zich exclusief gaat richten op één type indicator.

Er zijn daarbij verschillende varianten mogelijk:

 ▹ kwantitatieve indicatoren: 
 ▹ aantallen (minstens vijf vormingen per jaar)
 ▹ percentages (10 % meer vrijwilligers)

 ▹ kwalitatieve indicatoren: 
 ▹ ja/nee (er is een uitgeschreven draaiboek)
 ▹ evaluatie: de opleidingen werden positief beoordeeld

 ▹ mix: 80 % van onze opleidingen kreeg een positieve evaluatie

Aandachtspunten

Algemeen geldt: Less is more. Twee of drie relevante en meetbare indicatoren per operationele doelstelling 
is al heel wat!

 ▹ Vertrek vanuit de kernwerkwoorden van uw doelstellingen en neem ook de mogelijke acties als uit-
gangspunt.

 ▹ Vraag u af of de indicator relevant is om het resultaat te tonen. 
 ▹ bv. als u wil aangeven dat de erfgoedspelers zich bewust zijn van het belang en de mogelijk-

heden van hun erfgoed, dan is de indicator ‘het aantal geregistreerde archieven’ niet meteen 
een goede keuze. Deze doelstelling streeft immers een verandering in perceptie na. Die zou u 
kwalitatief kunnen meten.

 ▹ Voeg een norm toe: alleen ‘aantal vormingen’ als indicator vermelden is in wezen weinig ambitieus, 
want eigenlijk is dan vanaf één vorming het doel al bereikt voor een hele beleidsperiode. 
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 ▹ Zorg dat u de kwantitatieve indicatoren echt kunt monitoren, bv. ‘het aantal Twittervolgers uit onze 
regio neemt toe’: kan de organisatie dat echt meten? 

 ▹ Vertrek eens van het gedrag van mensen: wat doen ze anders, meer, minder …
 ▹ Ga na hoe u deze zaken kan meten:

 ▹ Bekijk welke gegevens de organisatie nu al bijhoudt.
 ▹ Is er een nulmeting (hoeveel vrijwilligers zijn er nu)? → omgevingsanalyse
 ▹ Welke gegevens moet u in de toekomst bijhouden? En hoe gaat u dat doen?

 ▹ Varieer in types indicatoren, neem niet alleen aantallen op, ook percentages en kwalitatieve elemen-
ten, naast output ook resultaatsindicatoren.

Check?

 ▹ Ga op het einde na of het haalbaar is om dit allemaal bij te houden. Het is immers niet de bedoeling 
dat de organisatie alleen maar bezig is met het monitoren van de indicatoren.

 ▹ Als u een keuze moet maken, zorg er dan voor dat de organisatie zeker de voornaamste doelstellingen 
monitort.

 ▹ Ga na of u met de gegevens die u verzamelt ook iets gaat doen. Zo kan het leuk zijn om postcodes op 
te vragen en te weten waar de bezoekers vandaan komen, maar als u niet van plan bent om daar op 
een of andere manier op in te spelen, bent u eigenlijk gewoon aan het meten om te meten.

 ▹ Tot slot: neem in de meerjarenplanning op wanneer u een tussentijdse evaluatie plant en de indica-
toren gaat bekijken.
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MEERJARENPLANNING VTE’S OPMAKEN

• Waarom: in deze stap gaan we na wanneer welke doelstelling wordt uitgevoerd tijdens de beleidsperiode 
en wat de personeelsinzet zal zijn. Deze gegevens zijn nodig voor het opmaken van de begroting. Daarnaast 
kunnen zij later behulpzaam zijn voor het uitwerken van een aanwervings- en vormingsbeleid.
Resultaat: een meerjarenplanning: per doelstelling wordt aangegeven wanneer deze wordt uitgevoerd en 
hoeveel personeelsinzet daarvoor nodig is. 
Valkuil: alles in detail voorspellen en berekenen is niet mogelijk. Denk dus in grote lijnen.

Wat?

Een organisatie kan niet alles tegelijk doen en niet alle medewerkers hebben hetzelfde profiel. Om een eer-
ste denkoefening te maken, kan u de volgende stappen zetten:

 ▹ Bekijk met het team de timing per doelstelling: 
 ▹ is dit iets doorlopend/continu?
 ▹ kan u het koppelen aan een bepaald jaar? 
 ▹ volgt het ene na het andere?
 ▹ is dit iets dat per jaar één maand in beslag neemt?
 ▹ hou ook rekening met meetpunten: wanneer wilde u de indicatoren bij de doelstellingen on-

der de loep nemen? Dit vraagt ook extra tijd!

Verdeel de doelstellingen dus over de verschillende jaren in uw Excelltabel: in welk jaar wordt er aan deze 
doelstelling gewerkt? En hoeveel tijd (weken, maanden …) wordt daaraan gewerkt?

 ▹ Ga na welke competenties u nodig hebt om deze doelstellingen uit te voeren. Welke kennis en kunde 
is er nodig?  En is die te bundelen in bepaalde profielen (bv. stafmedewerker beleid, directeur, com-
municatiemedewerker …)?

 ▹ Bekijk dan hoeveel tijd/personeelsinzet er per jaar nodig is voor deze doelstelling. 
 ▹ Koppel dit aan een functieprofiel en dus niet aan een concrete medewerker.
 ▹ Baseer u op de ervaring van de voorgaande jaren.
 ▹ Ook anderen kunnen meewerken aan de doelstellingen: vrijwilligers bijvoorbeeld of externe 

freelancers. Neem dit dus ook mee in uw overzicht.

Op basis van deze informatie kan u aangeven welke nieuwe profielen er in de organisatie nodig zijn en/of 
welke vorming er voor de komende jaren noodzakelijk is.

Aandachtspunten

Een competentiemodel en een vormingsplan zijn bijzonder interessante tools voor een organisatie. Maar 
het opmaken hiervan is tijdsintensief. Misschien valt het dus buiten de scope van dit beleidsplanningspro-
ces, maar u kan het wel opnemen als mogelijke actie. FARO maakte een werkboekje om u bij dit proces te 
begeleiden: www.faronet.be/files/bijlagen/boek/visie_op_vorming_1.pdf

Check

Het plaatje moet natuurlijk wel kloppen. Hou er dus rekening mee dat één personeelslid/profiel niet meer 
dan 100 % moet werken en hou rekening met deeltijdse krachten. Het zal dus wel een beetje een puzzel zijn.
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BEGROTING OPMAKEN

• Waarom: inschatten van inkomsten en kosten voor een toekomstige periode. Het aanduiden hoe de kosten 
verdeeld worden over de verschillende aspecten van de werking. Voor beoordelingscommissies is de relatie 
tussen de begroting en de doelstellingen vaak een belangrijk aandachtspunt.
Resultaat: een meerjarenbegroting met toelichting.
Valkuil: niet alles is voorspelbaar. Ga echter niet uit van rampscenario’s, overdrijf de kosten niet.

Wat?

 ▹ De meerjarenbegroting zelf die per jaar de verwachte inkomsten en uitgaven weergeeft. Dit is niet 
zomaar een bijlage! Voor sommige subsidiebeoordelaars zijn de cijfers zelfs het belangrijkste.

 ▹ De toelichting geeft transparant aan welk denkproces u hebt gevolgd: dit zijn de cijfers die zijn mee-
genomen, en die heb ik zo geïnterpreteerd, deze mechanismen spelen een rol.

Voor het opmaken van de begroting kan u een beroep doen op de volgende bronnen:

 ▹ kosten van de voorgaande jaren (analytische boekhouding): bekijk deze kritisch en filter uitzonderin-
gen (grote meevallers of echte tegenvallers) weg; 

 ▹ algemeen economisch nieuws (index);
 ▹ de doelstellingen (wat is er nieuw/anders ten opzichte van vorige jaren?);
 ▹ ervaring van de opstellers.

Grosso modo bestaat een begroting uit de volgende elementen:

 ▹ Inkomsten:
 ▹ Vlaamse overheid
 ▹ gemeentelijke of provinciale overheid
 ▹ inkomsten in natura (IT, infrastructuur, personeelslid …)
 ▹ inkomsten uit activiteiten/verkopen (hypothetisch)
 ▹ andere inkomsten (sponsors, crowdfunding …)
 ▹ projecten

Corrigeer op basis van de cijfers van de vorige jaren (filter de uitzonderingen weg).

 ▹ Soorten kosten:
 ▹ vaste kosten (kosten die de organisatie ook maakt als er verder niets gebeurt: huur, verwarming …)
 ▹ variabele kosten: verbonden aan acties
 ▹ doorlopende kosten uit het verleden (contracten, afschrijvingen)
 ▹ directe en indirecte kosten
 ▹ personeelskosten (neem contact op met de personeelsdienst of het sociaal secretariaat in ver-

band met stijgingen in de toekomst, anciënniteit, barema’s en extralegale voordelen)

Maak een duidelijke indeling voor de kosten, en geef elk type kost een eigen boekhoudkundige code.

Maak de begroting zoveel mogelijk op per (strategische of zelfs operationele) doelstelling:

 ▹ aantal VTE per doelstelling
 ▹ specifieke kosten per doelstelling (tijdschrift, website ….)
 ▹ specifieke inkomsten per doelstelling
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De algemene kosten, afschrijvingen en algemene inkomsten kan u dan opnemen in een algemeen vak ‘over-
head’ of spreiden over de doelstellingen pro rata van het aantal VTE.

Aandachtspunten

 ▹ Voorzie voldoende tijd voor het opmaken van de begroting. Weet dat dit een verhaal van checken 
en opnieuw berekenen is. Soms heeft het zelfs tot gevolg dat u doelstellingen moet schrappen of 
aanpassen omdat u te ambitieus bent geweest. Er zal ook een continue wisselwerking zijn met de 
meerjarenplanning van de VTE’s.

 ▹ Hanteer het principe van de voorzichtigheid en de continuïteit (bv. Ga ervan uit dat de huidige ploeg, 
met de huidige anciënniteit in dienst blijft).

 ▹ Voorzie marges voor onverwachte gebeurtenissen: geen grote natuurrampen, wel zwangerschap of 
ziekte.

 ▹ Vraag hulp aan ervaren krachten.
 ▹ In de cultureel-erfgoedsector is het de bedoeling een sluitende begroting te maken, en dus uiteinde-

lijk op een 0 uit te komen.
 ▹ Gebruik de toelichting om transparant aan te geven welk denkproces u hebt gevolgd. Een toelichting 

bij een begroting is minstens even belangrijk als de begroting zelf.

Check?

 ▹ Bekijk goed welke richtlijnen de subsidiegever heeft voor het besteden van de toegekende middelen: 
waar mag u dit geld wel of niet voor gebruiken? Is er ook sprake van een verplicht deel eigen financie-
ring, kunnen reserves worden overgedragen …?

 ▹ Ga na of de subsidiegever richtlijnen heeft voor het opmaken van de begroting (al dan niet per doel-
stelling).

 ▹ Laat de begroting door anderen nalezen.

Interessant voorbeeld? De begroting van De Ambrassade: http://ambrassade.be/sites/default/files/pagina/
bn-20130925-beleidsnota_2014-2017_de_ambrassade.pdf (vanaf pagina 81)
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EINDREDACTIE

• Waarom: u zal uw plannen uiteindelijk moeten voorleggen aan uw achterban en aan de overheid. Vaak is 
een finale goedkeuring door de raad van bestuur of gemeenteraad nodig.
Resultaat: een apart beleidsplan of een ingevuld formulier van de overheid met bijlagen.
Valkuil: te veel gedetailleerde informatie meegeven zodat de grote lijn verloren gaat.

Wat?

Aan het einde van de rit moet u het beleidsplan nog redigeren. Op basis van de bovenstaande stappen be-
schikt u hiervoor reeds over een aantal documenten. U kan deze bundelen en voorzien van een inleiding en 
een besluit. Voorzie hiervoor de nodige tijd.

 ▹ Vul nog ontbrekende gegevens aan (zie sjabloon overheid bijvoorbeeld).
 ▹ Ga na of het nodig is om de deelrapporten, de uitgebreide SWOT-tabel en de beleidsopties mee te 

geven. Volgens ons zijn dat eerder werkdocumenten. Wel kan u de conclusies van de deelrapporten 
meegeven.

 ▹ Als u niet gebonden bent aan een sjabloon van de overheid kan u voor de helderheid nog andere bij-
lagen meegeven zoals:

 ▹ een kaart van het gebied
 ▹ een tekening van uw netwerk en uw stakeholders
 ▹ een paar typerende foto’s …

Aandachtspunten

 ▹ Overdrijf niet. Maak een beleidsplan niet te dik. Te veel informatie kan ook irritatie opwekken.
 ▹ Weet dat niemand zeeën van tijd heeft. Zorg dus dat de grote lijnen van het betoog makkelijk te ‘scan-

nen’ zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de lay-out, maar ook heldere tussentijdse samenvattingen helpen 
mensen op weg.

 ▹ Vermijd zoveel mogelijk jargon. Als u specifieke termen gebruikt (zoals ‘expertisecentrum’, ‘steun-
punt’, ‘erfgoedcel’) zorg dan dat u goed weet wat de decretale omschrijving van deze begrippen is en 
gebruik ze juist.

 ▹ Zorg dat het plan voldoende specifiek is en dat het dus niet zo generiek is dat het voor elke erfgoed-
organisatie kan gelden.

Check?

 ▹ Kijk na welke bijkomende gegevens de overheid nog vraagt.
 ▹ Kijk na welke criteria de overheid hanteert om uw aanvraag te beoordelen: valt u binnen deze criteria 

of moet u ze nog aanpassen?
 ▹ Laat uw plan nalezen door iemand die uw organisatie totaal niet kent: begrijpt hij of zij waar het om 

gaat? Is het voldoende duidelijk?

Voorzie voor deze laatste fase nog voldoende tijd, want er zijn altijd bijkomende vragen!



M PARTICIPATIE STAP OUTPUT CHECK

Interne stakeholders!

Hulp van expert!
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