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Enkel bij uitzondering, contacteer kiosk@vlaanderen.be, ze bekijken dit contextueel.

(indien heel veel alternatieven nodig, contacteer Departement om afspraken te maken)

mailto:kiosk@vlaanderen.be


De beleidsnota is een document waarin de vereniging een beeld geeft van haar gehele 

werking. Ze geeft daarbij in het bijzonder aan wat ze de komende vier jaren wil 

verwezenlijken met de gevraagde middelen en waarop ze bijgevolg zal afgerekend worden. 

Het gaat om een engagementsverklaring van de vereniging aan de Vlaamse overheid. 

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-09/subsidieaanvraag2022-2025_leidraad.pdf

A4-pagina’s waarvan maximum voor het doelstellingenkader 

puntgrootte van een van de gebruikelijke lettertypes

Extra corona uitzondering: pagina’s om specifieke impact van de 

maatregelen op je werking te beschrijven.

Geen extra bijlage uitgezonderd je begroting.  

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-09/subsidieaanvraag2022-2025_leidraad.pdf


❑ een inleidend hoofdstuk

❑ de doelstellingen voor de beleidsperiode 

(het inhoudelijk concept en de concrete uitwerking)

❑ een toelichting bij eventuele samenwerking en netwerking

❑ informatie over het bereik van de vereniging

❑ informatie over het door haar gevoerde gelijkekansenbeleid

❑ informatie over de wijze waarop de vereniging inspeelt op de 

kansen die de stedelijke context biedt voor vernieuwende 

initiatieven en op de maatschappelijke uitdagingen die zich in het 

bijzonder in steden voordoen,

❑ een toelichting bij de begroting

❑ De begroting zelf is een apart document

❑ Tenslotte wordt het vanaf 1 januari 2022 voor erkende verenigingen 

verplicht om een aanspreekpunt integriteit te organiseren en een 

integriteitsbeleid te voeren. 



1° profilering en positionering; 

2° langetermijnvisie; 

3° inhoudelijk concept en concrete uitwerking; 

4° samenwerking en netwerking met andere actoren in binnen- of buitenland; 

5° haalbaarheid; 

6° bereik; 

7° gelijkekansenbeleid; 

8° financiële onderbouw van de werking; 

9° transparantie die wordt verschaft over de relatie van de initiatieven van de 

vereniging die voor subsidiëring worden voorgesteld enerzijds met andere 

initiatieven van deze vereniging anderzijds, en de wijze waarop die initiatieven 

gefinancierd worden; 

10° het onderschrijven en uitdragen van de rechten van het kind. 

+ Extra criteria minister = 

Kansen stedelijke context (niet verplicht, geen uitsluitingscriterium)

+ Democratisch proces totstandkoming beleidsnota & bevraging doelgroep [art. 14]

+ De wijze waarop de vereniging in de voorbije periode invulling 

gaf aan haar verplichtingen (indien eerder gesubsidieerd werd op basis van het decreet).





Dorien.verhavert@ambrassade.be

15 jaar communicatiemedewerker 
waarvan 6 jaar bij De Ambrassade

2 keer eindredactie beleidsnota

Geeft vorming online schrijven en 
webteksten op maat van jongeren

Geeft advies aan jeugdorganisaties over 
websiteproces

mailto:Dorien.verhavert@ambrassade.be


Lid van de 
adviescommissie/
Departement Cultuur, 
Jeugd, Media

Hou je doelgroep goed 
voor ogen tijdens het 
schrijven



Beleidsnota voor Departement

Werkinstrument voor personeel (na onderhandeling 
beheersovereenkomst)

Vertaling naar eigen doelgroep (na onderhandeling 
beheersovereenkomst)





Titel

Ondertitel

Quote

Woorden in bold

Opsomming in bullets







Iets opgevallen tijdens je omgevingsanalyse waar je op inspeelt? Zeg het!



Een beeld zegt meer dan 1000 woorden , 
maar offer je pagina’s er niet voor op. 

Wees zuinig

Gebruik afbeeldingen/illustraties in functie 
van de leesbaarheid. 



Gebruik icoontjes voor beleidsuitdagingen

Overdrijf niet



Voorkom een mix aan stijlen

1 iemand hoofdpen

Of verschillende mensen en eindredacteur





Lees je tekst luidop voor

Laat je teksten nakijken door iemand 
extern































Bullets

Lezen

Makkelijker

En zijn makkelijker scanbaar







https://www.schrijfassistent.be/
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https://woordenlijst.org/
https://taaladvies.net/
https://onzetaal.nl/taaladvies/ouderwets-taalgebruik




Dorien.verhavert@ambrassade.be



https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/onderste

uningstraject-beleidsplanning-2022-2025

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/ondersteuningstraject-beleidsplanning-2022-2025

