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ZELFEVALUATIE 
 

 

  DECREET. 

 
Art. 9. §1. Het beleidsplan omvat: 
 
1° een inhoudelijk deel voor de volgende beleidsperiode; 
2° een zakelijk deel voor de volgende beleidsperiode; 
3° de omvang en de resultaten van de werking, namelijk: 

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

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

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

4° een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode;   
5° de gevraagde subsidie-enveloppe op jaarbasis voor de beleidsperiode waarop de 
subsidieaanvraag betrekking heeft;  
6° in voorkomend geval een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe de sociaal-
culturele volwassenenorganisatie die een positieve evaluatie met aanbevelingen kreeg, 
vermeld in artikel 23, §3, tweede lid, 2° is omgegaan met die aanbevelingen;   
7° een managementsamenvatting.  
 
Art. 34. Het beleidsplan bestaat uit: 
 
1° een inhoudelijk deel voor de volgende beleidsperiode;  
2° een zakelijk deel voor de volgende beleidsperiode;  
3° de omvang en de resultaten van de werking, namelijk:  

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

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

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

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

  UITVOERINGSBESLUIT.  

 
In het uitvoeringsbesluit wordt geen melding gemaakt van zelfevaluatie. 
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  MEMORIE VAN TOELICHTING.   

 
Een zelfevaluatie geeft een beeld van sterktes en zwaktes van de werking en schetst welke 
uitdagingen en opportuniteiten dit geeft voor de toekomst. Deze zelfevaluatie wordt 
opgemaakt aan het begin van het beleidsplanningsproces in de organisatie en heeft dus 
betrekking op de voorbije jaren van de beleidsperiode. De adviezen van de 
visitatiecommissie kunnen in deze zelfevaluatie worden opgenomen.  
Uit de brief betreffende ‘Voortgangsrapport 2017/2018-2020 en financieel verslag 2017-
2018’ (4 oktober 2017) vanwege de administratie (departement Cultuur, Jeugd en 
Media) (landelijke organisaties, vergelijkbare brief voor regionale organisaties) 
 
2) Een zelfevaluatie op basis van de beoordelingselementen en de bepalingen met 
betrekking tot de uitkering van de subsidies: 
De organisatie maakt, met het oog op de visitatie in 2018 een kritische zelfevaluatie van de 
werking op basis van de beoordelingselementen, zoals geformuleerd in artikel 60, §3 tot en 
met §8 van het nieuwe decreet en de bepalingen met betrekking tot de uitkering van de 
subsidies in artikel 45, §2, §3 en §4 van het decreet van 4 april 2003. In deze zelfevaluatie 
geeft u aan wat de sterktes, de zwaktes en de werkpunten zijn met betrekking tot het 
beoordelingselement. Indien er zwaktes en werkpunten zijn, geeft u aan wat u in de 
volgende jaren zal ondernemen om daaraan te werken.  
Voor deze zelfevaluatie zal in KIOSK per beoordelingselement een invulveld worden 
voorzien. 


