
Hoe de organisaties het ervaarden



• 110 van de 111 verslagen

• Een bevraging van de leden 
(respons 95,4 %)



April-dec 2018 
Visitaties

1 Februari 2019 
Laatste verslagen

31/12/2019 
Subsidie-aanvraag

Maart 2020 
beslissing Vlaamse 

regering 
remediëring

15/4 

Pre-advies
Reactie organisatie

15/7 Definitief 
advies

1/10/2020 
Beslissing Vlaamse 

regering

1/1/2021 

Start 
beleidsperiode



Visitaties op basis van:

• Beleidsperiode 2016-2020: Beleidsplan, financiële 
documenten, voortgangsrapporten:

• Terugblikken op 2017 en vooruitblikken naar 
2018-2020

• Zich verhouden tot beoordelingselementen

• Sterktes en groeipunten

• Bepalingen “oude decreet”

• Protocol 



•

• Van klein naar groot

• Van april tot december, cluster per cluster

•

• 1 Voorzitter = administratie

• 4 externe deskundigen → 2 naar de organisatie + 
2 peer review

• 1 secretaris = administratie 



• Vooral richten op wat werkt en waar je 
naartoe wilt. 

• De kwaliteiten en krachten als hefboom 
gebruiken voor verdere ontwikkeling. 

• Vertrekken vanuit de waarderende 
veronderstelling dat elke organisatie 
troeven heeft en succeservaringen kent. 

Focus op problemen

Identificeer het

probleem

Analyseer de

oorzaken

Bepaal de oplossingen

Ontwikkel een

actieplan

Focus op

mogelijkheden

Waardeer het beste

wat is

Visualiseer wat kan

zijn

Ontwerp wat zou

moeten zijn

Creëer wat zal zijn



• Geen beoordelingselementen of -criteria

• Wel een achterliggend kader

• Om “op een gelijkaardige manier 
gemotiveerde uitspraken te doen over de 
beoordelingselementen”

• Een doorleefde missie & visie

• Zakelijke duurzaamheid:

• Kritische reflectie

• Verbinding van organisaties 
met hun interne en externe 
omgeving:

• Innovatie





• Uploaden vertoonde geregeld
fouten: administratie
probeerde wel mee op te
lossen.

• Oubollig en
gebruiksonvriendelijk systeem: 
foto’s, hyperlinks,…?
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uploaden financiën

uploaden voortgangsrapport

Invullen van de beoordelingselementen

Ervaringen met KIOSK

zeer moeilijk moeilijk neutraal makkelijk zeer makkelijk



• Eenzelfde signaal, ongeacht het 
resultaat van de evaluatie

• De beperking voor elke invulveld
van 2000 lettertekens

• Technisch zwak: plakken uit
word gaf ander resultaat, je
kon het aantal lettertekens
niet volgen,…

• Dikwijls te weinig plaats: 
gevolg: geregeld kritiek van 
visitatoren dat er te weinig
werd uitgelegd
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• De cursussen:

• Inhoudelijk goed

• Te intensief, te veel
uitgesplitst

• Individuele feedback:

• Ondersteunings-
mogelijkheden weinig
gekend

• Inhoudelijke feedback 
nuttig

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wat vond je van de ondersteuning door Socius?

ontevreden/niet nuttig Niet goed/Kon beter Goed/zoals verwacht Zeer goed Uitstekend Niet van toepassing



• Grote verschillen (in 
gebruik) tussen 
werksoorten

• (Zeker voor kleinere 
organisaties) moeilijk om 
alles te volgen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vormingsinstelling

Vereniging

Beweging

Per werksoort

Ontevreden/Niet nuttig Niet goed/Kon beter Goed/zoals verwacht Zeer goed Uitstekend Niet van toepassing



• 66 proefvisitaties

• Met aanspreekpunt De Federatie

• Met college’s uit andere organisaties

• Bij 106 organisaties advies individueel op maat

• Elke maand overleg en consultatie op werkgroepen

• Extra ondersteuningsmogelijkheden via Scwitch

• Handzame tools om organisaties doorheen de 
procedures te begeleiden/ hen over wetgeving te
informeren



Algemene info 
= zeer goed

Persoonlijk 
advies = beter

Intensieve 
coaching = best 0
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Vormingsinstelling

Vereniging

Beweging

Persoonlijk advies door aanspreekpunten in De Federatie

Ontevreden/Niet nuttig Niet goed/Kon beter Goed/zoals verwacht Zeer goed Uitstekend Niet van toepassing



66 % van de organisaties 
vond dit voldoende tijd

Visitaties duurden 
gemiddeld 4 u
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• Wanneer het visitatieverslag problemen signaleert op de 
complexiteit van de werking, op een functie ... dan is het wel gek 
dat hier met geen woord over werd gerept tijdens het gesprek 
zelf.

• Het gesprek had onvoldoende diepgang. Men stelde een vraag, er 
werd geantwoord en daarmee was vaak de kous af, terwijl het 
onduidelijk bleef of de antwoorden volstonden (wat nadien vaak 
niet het geval bleek te zijn). Op die manier krijg je ook onvoldoende 
de gelegenheid om duidelijk te vertellen waarmee je als organisatie 
bezig bent.

• Was erg intensief maar boeiend en degelijk.

• Door het feit dat er bij aanvang van de visitatie heel lang (lees: veel 
te lang) bij de eerste beoordelingselementen was stilgestaan, was 
er nog onvoldoende tijd om de overige beoordelingselementen te 
overlopen en werden ze in een drafje overlopen.

• Kwam traag op gang: in het begin veel tijd nodig om essentie 
vereniging te begrijpen





• 78  % : goed voorbereid

• 57 % : inhoudelijke kennis OK

• 47 %: zakelijke kennis OK

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zakelijke expertise

Inhoudelijke expertise

Voldoende voorbereid

Enkele vragen over de visitatiecommissie

helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens



(veel te) grillig beeld 
over percentage 
organisaties die de 
kennis van de 
visitatiecommissie 
goed vonden
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• Alle visitatoren hebben duidelijk hun stokpaardje. Een aandachtspunt 
voor de administratie, maar waarschijnlijk ook eigen aan dit systeem, 
waarbij heel veel verschillende mensen betrokken zijn.

• Ik ben niet zeker of de visitatoren heel erg beslagen waren in onze 
thema's en werkwijze.

• Wij waren aangenaam verrast van de grondige voorbereiding die de 
visitatoren maakten; De vraagstelling was to the point, uitdagend en 
kritisch. Ze hadden oog voor de sterktes maar ook voor de groeipunten 
en potentiële pijnpunten.

• De visitatoren haalde regelmatig het huidige en het nieuwe decreet
door elkaar. We moesten hierdoor opboksen tegen zaken waar we 
momenteel decretaal nog niet aan moeten voldoen.

• Er was weinig scw-expertise. Er werden verregaande conclusies mbt de 
financiële meerjarenmogelijkheden getrokken die niet op kennis van 
onze situatie gebaseerd waren. Er klonken redelijk gratuïte uitspraken 
mbt de groeimogelijkheden van fondsenwerving.

• De commissie focuste volledig op de beoordelingselementen. Het leek 
bij momenten alsof het beleidsplan en de voortgangsrapporten 
gewoon niet gelezen waren.

• De visitatoren hadden elk hun expertise en hun stokpaardjes waar ze 
vaak niet van af te brengen waren. Wij hadden het gevoel dat ze hun 
gekleurde bril niet af konden zetten wat soms frustrerend was.

• In onze visitatiecommissie zat niemand die ervaring, noch enige 
affiniteit had met de verenigingen.



64,89

9,57

22,34

3,19

Bewaakten de voorzitters het proces goed?

ja, zeker wel neen zus en zo geen mening





• Bij slechts een kleine helft werd 
voldoende ruimte genomen om op 
de verbetertrajecten in te zoomen

• Een kwart ervaarde de waarderende 
benadering niet

• 1/3 kon de pijnpunten (vanwege de 
visitatoren) niet inschatten tijdens 
het gesprek

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pijnpunten duidelijk

Waarderende houding

Tijd om zich te verdiepen

Ervaringen tijdens het visitatiegesprek

helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens



• De visitatoren lieten niet aanvoelen waar we op 
bepaalde punten dieper moesten ingaan of extra duiding 
geven.

• Er werd niet genoeg doorgevraagd zodat je als 
organisatie de indruk kreeg dat het gegeven antwoord 
voldoende (duidelijk) was. De gegeven antwoorden 
werden ook niet kort herhaald of samengevat zodat je als 
organisatie niet wist of het goed was begrepen. In het 
voorlopig visitatieverslag kwam dit tot uiting.

• We hebben de indruk dat er geen openheid was om de 
vooraf gevormde indruk te corrigeren. - Daarom blijft ook 
de indruk hangen dat men een aantal punten gewoon 
niet op een duidelijke manier op tafel gelegd heeft.

• Op het moment zelf waren wij ook blij dat het goed 
vooruit ging. We kregen tijd om te antwoorden en als zij 
het gevoel hadden dat ze voldoende wisten, gingen ze 
over naar de volgende vraag. Maar achteraf zagen we dit 
wel anders! (eens we in het verslag opmerkingen lazen, 
die op het gesprek helemaal niet bevraagd zijn)



• Het was het typische evaluatiegesprek waarbij het vooral ging over 
de pijn- en verbeterpunten. Wij hadden niet het gevoel dat werd 
uitgegaan van sterktes en kansen. Ze dachten niet met ons mee 
over verbetertrajecten, dat was de vorige visitatie wel.

• De voorzitter en de visitatoren waren heel positief ingesteld, 
luisterbereid en deelden zelfs pluimen uit. Na het debat waren ze 
bereid hun oorspronkelijke mening om te draaien.

• Eén van de visitatoren had, denken wij, de opleiding 'waarderende 
benadering' gemist :-). De anderen waren wél zeer waarderend.

• Een waarderende houding is niet oké als visitatoren niet durven 
benoemen waar het op staat. Niet fijn om achteraf te lezen dat er 
bepaalde aandachtspunten waren die op het moment zelf 
blijkbaar niet bespreekbaar waren. Dit is geen waarderende 
houding, eerder een beetje schijnheilig.

• Zij hebben niet stilgestaan bij onze sterktes. Er werd enkel 
ingezoomd op de negatieve zaken.

• Mbt het inschatten van pijnpunten: voor sommige 
beoordelingselementen was dit duidelijk tijdens het gesprek, maar 
voor andere was het verslag toch een verrassing.

• De commissie liet op geen enkel moment in haar kaarten kijken.

• Tijdens het gesprek verliep alles goed/vlot/eerlijk/waarderend. 
Maar opnieuw was het schrikken bij het lezen van het verslag 
omdat er toch pijnpunten naar voor werden geschoven die niet 
aan bod kwamen tijdens het gesprek.





Voor slechts de helft stemde verslag
duidelijk overeen met gesprek

Meer dan de helft had, op basis van 
het gesprek, opmerkingen niet
verwacht

Bij minder dan de helft: feiten correct

Bij bijna 40 %: inbreken op civiel
perspectief

Bij een derde: te weinig rekening
gehouden met de omvang van de 
organisatie

Bij ruim een derde: onvoldoende
rekening gehouden met halverwege
beleidsperiode

Bij ruim 40 %: evaluatie in tegenspraak
met eerdere evaluaties
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Congruent met eerdere oordelen

Rekening met halverwege beleidsplan

Rekening met middelen/omvang

Respect voor eigenheid/keuzevrijheid

Feiten correct weergegeven

Opmerkingen waren voorspelbaar

Stemde overeen met gesprek

Meningen over het voorlopig verslag

helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens



• Grote verschillen tussen 
clusters

• Bijv: in één cluster is niemand 
het eens met de stelling dat het 
verslag overeenstemt met het 
gesprek. In een andere cluster 
is 80 % het er wel mee eens

• Bijv. In één cluster stelt 87,5 % 
van de organisaties vast dat de 
evaluaties fundamenteel 
indruisen tegen eerdere 
evaluaties. In een andere 
cluster merkt geen enkele 
organisatie dat.

Verslag = gesprek

Opmerkingen voorspelbaar

Feiten correct

Respect eigenheid/keuzes

Rekening met omvang

Rekening met halfweg

Congruent met eerdere evaluaties

Cl 1 Cl 2 Cl 3 Cl4 Cl5 CL6 Cl7 Cl8 Cl9 CL10 CL11 CL12



• Opvallende verschillen tussen 
de werksoorten

• Sluipende hertekening van de 
sector door visitaties?

• Dreigende invloed op 
verenigings- en 
vormingsmodellen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vormingsinstellingen

Verenigingen

Bewegingen

De motivering was congruent met eerdere beoordelingen/evaluaties

helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens



• In het voorlopige verslag voelden we een poging tot sturing in hoe wij 
ons positioneren en wat onze uitgangspunten moeten zijn. Dat was 
gelukkig verdwenen in het definitief verslag.

• Het waarderende karakter van het gesprek werd niet weerspiegeld in 
het verslag.

• We vonden veel eigen tekst (kritische zelfreflectie) terug in het verslag. 
Wat wij als pijnpunten hadden aangebracht volgden ze grotendeels.

• We hadden sterk de indruk dat er al teveel aandacht en beoordeling 
was nav het nieuwe beleidsplan en decreet.

• Tijdens de visitatie hadden we het gevoel dat de visitatoren begrip 
hadden voor onze context, de verandering die we doormaken, het lef 
om nu al te veranderen richting volgende beleidsperiode. In het rapport 
werd teruggeplooid op enge definities, klassieke denkbeelden die niet 
meer van deze tijd zijn.

• Het verslag was veel meer samenhangend en waarderend dan het 
gesprek! globaal houdt men echt geen rekening met wat je kan als 
organisatie met beperkte mankracht: samenwerkingen, diversiteit: dit 
vergt tijd, expertise ... door wie??



• Waar we vroeger voor bepaalde 
beoordelingselementen een duim kregen, wordt dit 
nu als onvoldoende beoordeeld zonder dat er iets 
wezenlijk aan onze werking veranderd is.

• Sommige zaken staan duidelijk gepland voor 2019-
2020 (o.a. in de voortgangsrapportage), daarmee is 
m.i. niet voldoende rekening gehouden.

• Verschillende elementen waarvoor we tijdens de 
vorige visitatie(s) pluimen kregen, waren nu ineens 
ondoordacht en onvoldoende.

• In het verslag stonden argumentaties waarover we 
zelfs niet gesproken hadden



• Het gesprek is in een goede sfeer verlopen. Alleen 
waren wij nogal verrast met het verbeterpunt dat 
geformuleerd werd. Tijdens het gesprek was niet 
duidelijk dat dit als problematisch ervaren werd.

• Tijdens het gesprek werden we geprezen voor onze 
innovatieve aanpak. Toch kregen we een 
onvoldoende, omdat de timing niet snel genoeg 
was. Wij hadden het proces geschetst tot het einde 
van de beleidsperiode, maar de commissie 
beveelde aan om sneller te gaan. 

• Nadat een vorige visitatiecommissie en twee keer 
de administratie een ok gaven voor onze 
interpretatie van een bepaalde functie, was dit 
plots niet meer ok volgens deze visitatiecommissie.
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Opnieuw: hoe meer op maat, 
hoe effectiever en meer 
gesmaakt
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• 44,29 %  van de organisaties 
las manifeste veranderingen

• 34,29 % zag veranderingen, 
maar te weinig

• Bij 21,43% werd geen rekening 
gehouden met de repliek

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Werd er rekening gehouden met de opmerkingen in je repliek?

Ja, zeker wel Een beetje/te weinig Neen, helemaal niet



• Grote verschillen tussen de 
werksoorten

• Beeld sluit aan bij (de grafiek over de) 
evaluatie van de motiveringen in 
het verslag: sluipend 
eenheidsworstdenken over 
(diversiteit aan) formats sociaal-
cultureel werk?

• Het decreet stelt dat een “negatieve 
evaluatie” inhoudt dat de 
commissie “de werking van de 
organisatie fundamenteel in vraag 
stelt”. Deze interpretatie kan 
onmogelijk aansluiten bij alle 
organisaties die een negatief verslag 
kregen.
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• Wisselend beeld

• Vooral werk aan feitelijke
onderbouwing

• Openheid van organisatie in 
de zelfkritische houding was 
niet altijd lonend: zelfkritiek
werd bij velen dwingende
aanbeveling
(“onvoldoende”) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gebaseerd op zelfkritiek

Leidt tot meer visitenota's

Geeft kansen tot betere werking

Feitelijk onderbouwd

Enkele stellingen over aanbevelingen/verbetersuggesties

helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens niet van toepassing



• We hebben het gevoel dat onze eigen kritische zelfreflectie (waardoor 
we onszelf heel kwetsbaar hebben opgesteld) zich een beetje tegen ons 
gekeerd heeft.

• We moeten zeker meer visieteksten gaan uitschrijven. We moeten meer 
top-down werken, terwijl we in het sociaal werk geleerd hebben om te 
werken met zaken die van onderuit komen!

• Wij vinden de resterende verbeterpunten nuttig en correct en zullen ze 
zeker ter harte nemen en er effectief iets mee doen

• We waren zelf erg (te?) eerlijk en streng geweest in onze zelfreflectie. 
Daar hebben ze ons misschien een beetje op 'gepakt’. 

• Mijn aanbevelingen zijn naast een aantal terechte ook wel het gevolg 
van de dada's van één van mijn visitatoren.

• Er zijn zeker punten die relevant zijn! Maar er zijn er ook andere die 
energie zullen vreten. Daarom 'neutraal' bij de bijdrage tot sterkere 
werking.

• Visienota's zijn blijkbaar belangrijker dan wat je als organisatie effectief
doet. Het voelt aan als 'lees mijn woorden en kijk niet naar mijn daden’!



Evaluatie werking Beoordeling Visie

0 1006437 52

Pos. zonder
aanbevelingen

Pos. met
aanbevelingen

Neg. met
aanbevelingen

Hoe positiever organisaties werden geëvalueerd, hoe meer de evaluatie focuste op de werking



De helft van de organisaties 
ervaarde de visitatie meer als een 
evaluatie van de werking dan een 
beoordeling van de visie

De helft van de organisaties 
ervaarde de visitatie meer als een 
beoordeling van de visie dan een 
evaluatie van de werking

Conclusie: het toekomstige kader
was te veel de achtergrond om 
binnen het huidig wettelijke kader
“onvoldoendes” te lanceren.



• Aan veel organisaties wordt 
gevraagd extra plannen te 
schrijven.

• Het valt op dat bij veel 
organisaties de reële 
werking wel positieve 
commentaar krijgt, maar 
een meer uitgeschreven 
(deel-)plan wordt verwacht
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Bij de functies

ja nee





50 reacties
20% “doe zo voort”

• Meer omkadering voor de toekomstige beleidsplanning, zeker in 
vergelijking met de vorige... vooral ook hoe we van het huidige 
visitatieverslag kunnen vertrekken en meenemen in een toekomstige 
nieuwe beleidsplanning

• Snel zicht op de concrete aanpak van de subsidieaanvraag. Eind 2019 is 
kort dag...

• Tijdige duidelijkheid over formats én overleg over de formats, voldoende 
inhoudelijke expertise garanderen

• Vast aanspreekpunt

• Duidelijk aangeven voor welke ondersteuning je bij hen terecht kan. Ook 
zorgen dat medewerkers van de helpdesk weten waarover ze spreken.

• Als ze zeggen dat er waarderend gewerkt wordt, erop toezien dat het 
gebeurt. Liever werken met de vaste aanspreekpunten van de 
organisatie (zoals vroeger) zodat de kennis van de organisatie 
gegarandeerd is. Visitatoren beter/verplicht vormen.

• Een betere kennis van de organisaties opbouwen, of de aanwezige kennis 
durven inbrengen in de procedure.

• Max aantal MB van je document is wel miniem

• Duidelijker maken wat de verwachtingen juist zijn?



53 reacties
25% “doe zo voort”

• Er worden vele cursussen aangeboden maar met anderhalve educatieve kracht kan je 
niet veel tijd vrij maken om curussen te gaan volgen

• De opgesplitste vorming van Socius ivm het decreet is degelijk maar gaat dieper dan 
wat het decreet vraagt. Dit kan ook zorgen voor meer planlast. Misschien beter 
aangeven wat het decretale minimum is en wat surplus is. Kan er vanuit de diverse 
vormingen geen soort van synthese gemaakt worden, een handleiding voor wie het 
beleidsplan moet opmaken. Het is onmogelijk om alle vormingen te volgen

• Ondersteuning van alle organisaties op vraag, niet enkele de organisaties die moeten 
remediëren..

• Inhoudelijke input rond een aantal beoordelingselementen bv. wat met 
interculturaliteit?

• Persoonlijke feedback op uitschrijven van visies voor beleidsplan:er worden veel 
vormingen aangeboden maar dit is heel tijdsintensief, ook nood aan vraaggestuurd 
werken

• Collectieve uitdagingen duidelijk op de agenda zetten en samen aanpakken (bijv. 
diversiteit en interculturaliteit, verwarring over de functies, de rol van afdelingen en 
groepen) - samen zoeken naar oplossingen die voor een brede basis van 
organisaties/vrijwilligers herkenbaar/uitdagend maar haalbaar ... zijn - in overleg met 
de sector inhoudelijke punten uit het decreet verder uittekenen/invulling geven (om 
tot realistische beleidsplannen te komen en realistische beoordelingen)

• Support omtrent visiewerk en helderheid wat nu exact beoordelingselementen 
betekenen, helder zetten naar visitatoren wat de meetlat is en zorgen dat die voor 
iedereen, zeker alle visitatoren helder en gelijkaardig is



60 reacties
60 % “Doe zo voort”

• Ik ging als proefvisitator mee en had het fijn gevonden nadien 
bericht te krijgen over de evaluatie

• In de komende verder uitspitten waar er inhoudelijke knelpunten 
zitten die organisatieoverstijgend zijn. Samen ook de 
verscheidenheid bewaken.

• Permanent kritische bewaking van procedures en uitvoering. 
Hameren op herziening van procedures en aanpak waar 
opportuun.

• Support omtrent visiewerk en helderheid wat nu exact 
beoordelingselementen betekenen, helder zetten naar visitatoren 
wat de meetlat is en zorgen dat die voor iedereen , zeker alle 
visitatoren helder en gelijkaardig is

• Het vervolg in schema’s gieten, net zoals bij het nieuwe decreet en 
de voorberreiding visitatie

• Eerdere planning proefvisitaties.

• Feedback op onze teksten, mee nadenken en input geven. Wat 
jullie al doen eigenlijk.:-)

• Een inventaris van goeie praktijken om inspiratie op te doen bij 
elkaar.



We groeperen en citeren enkele eerste tips van 
organisaties



• Betere inhoudelijke voorbereiding van de visitatoren op 
decretale inhoud én vrijplaatsen.

• De externe deskundigen nog beter screenen, nog beter 
opleiden.

• Experten moeten expertise hebben over de doelgroep en 
over sociaal cultureel vormingswerk. 

• Ik verwacht dat de werking en organisatie in zijn totaliteit 
bekeken en beoordeeld worden. En daarbij rekening houden 
met de omvang van de organisatie, en de inspanningen om 
eerdere verbeterpunten aan te pakken.

• Meer ondersteuning vanuit de administratie (dezelfde pool 
van mensen), visitaties per werksoort

Bijstellingen 
procedure



• Meer eenduidige info voor meer rechtszekerheid

• Beroepsprocedure bij remediëring

• Meer rechtlijnigheid met vroegere oordelen, visitaties en aanbevelingen.

• Niet steeds dezelfde mensen bij voorlopig verslag, definitief verslag, 
remediëring, volgend beleidsplan, enz

• Zich houden aan de kern van het beoordelingselement, aan dat waar het 
beoordelingselement eigenlijk over gaat. De visitatoren zijn natuurlijk 
mensen, maar de eigen voorkeuren al te duidelijk laten doorwegen in 
dwingende aanbevelingen, is volgens ons niet OK.

• De administratie moet veel meer coherentie nastreven bij de visiitatoren 
en resp commissies en rondes . 

• De ‘waarderende’ benadering moet veel meer een 'eerlijke' benadering 
zijn: als men bij aanvang van de visitatie, op basis van de documenten, 
weinig van de werking waardeert, mag dit al gezegd worden tijdens het 
gesprek.

• De (gesprekken tijdens de) visitaties moeten veel meer vertrekken vanuit 
de realiteit, de sterktes en verbeterpunten van elke organisatie. 
Visitatoren moeten dus in staat zijn om expliciet en eenduidig vanuit de 
organisatie (en niet vanuit eigen inzichten & oordelen) te vertrekken. Dit 
is niet eenvoudig, maar wél belangrijk om deze aanpak te doen slagen. 

Bijstellingen 
procedure



• Als je bij een beoordelingselement één onderliggend 
criterium had dat niet voldoende had, dan kreeg je meteen 
een onvoldoende voor dat element en dus een aanbeveling. 
Dit lijkt ons te streng.

• Meer duidelijkheid over het frame en de scores: een 
onvoldoende zou zeker beter onderbouwd moeten zijn.

• Een kwalitatieve benadering i.p.v. het afvinken met plus of 
min van evaluatiecriteria.

• Meer ruimte voor een echte dialoog, op basis van alle 
elementen en niet alleen op basis van de 
beoordelingselementen

• Een open gesprek met de visitatoren over de aanbevelingen 
en verbetersuggesties uit het voorlopige visitatieverslag, in 
de lijn van de waarderende benadering.

Bijstellingen 
procedure



• Er waren vragen bij onze financiële verslagen. Deze hadden we 
liever gekregen voor de visitatie zodat we er ons terdege op konden 
voorbereiden.

• Voor zakelijke aspecten vragen op voorhand bezorgen. Waren 
vragen die wat opzoekwerk vergden en dit stropte de bespreking.

• Rekening houden met de periode waarin een organisatie actief is 
binnen het decreet 

• Rekening houden met het feit dat de visitatie (slechts) na 2 jaar 
werking gebeurt én halverwege de beleidsperiode. 

• De uitwerking en toepassing van KIOSK vroeger én in overleg 
opmaken, bekend maken, en duiden

• Mogelijkheid tot beroepsprocedure wanneer de visitatie niet 
volgens de richtlijnen verloopt.

• Timing beoordeling remediëringsrapport strookt niet met indienen 
nieuw beleidsplan.

Bijstellingen 
procedure



• Met de definitieve resultaten van alle organisaties

• Met de definitieve verslagen van
• Alle instellingen -1

• Alle bewegingen -2

• Alle verenigingen -1



Positief Pos. met aanbeveling Negatief

Voorlopig Definitief Voorlopig Definitief Voorlopig Definitief

Cluster 1 3 3 4 5 3 2

Cluster 2 0 0 6 7 3 2

Cluster 3 3 4 2 4 5 2

Cluster 4 2 4 5 3 1 1

Cluster 5 3 3 3 4 4 3

Cluster 6 0 1 5 6 4 2

Cluster 7 2 2 6 6 0 0

Cluster 8 1 1 6 6 3 3

Cluster 9 0 1 7 7 3 2

Cluster 10 4 5 4 3 2 2

Cluster 11 0 1 5 7 4 1

Cluster 12 3 3 3 3 2 2

TOTAAL 21 28 56 61 34 22



In getallen Positief Positief met 
aanbevelingen

Negatief 2015

Voorlopig Definitief Voorlopig Definitief Voorlopig Definitief

Verenigingen (52) 6 10 29 28 17 14 7 → 5

Instellingen (24) 2 3 13 16 9 5 4 → 2

Bewegingen (35) 13 15 14 17 8 3 3 → 2

Totaal 21 28 56 61 34 22

In procenten Positief Positief met 
aanbevelingen

Negatief

Voorlopig Definitief Voorlopig Definitief Voorlopig Definitief

Verenigingen (52) 11,5 19,2 55,8 53,8 32,7 26,9

Instellingen (24) 8,3 12,5 54,2 66,7 37,5 20,8

Bewegingen (35) 37,1 42,9 40,0 48,6 22,9 8,6

Totaal 18,9 25,2 50,5 55,0 30,6 19,8
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• Bewegingen scoren meer 
“voldoets” en minder 
“onvoldoendes” dan 
verenigingen en 
vormingsinstellingen 

• In verhouding ligt het aantal 
“voldoet ten deles” lager 
dan men kon verwachten: er 
werd meer in uitersten 
(voldoet of onvoldoende) 
geëvalueerd dan gedacht.
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• Grote verschillen tussen 
clusters

• Sommige commissies geven 
sneller een ‘’onvoldoende” 
(aanbevelingen) dan een 
“voldoet ten dele” 
(verbetersuggesties (zie volgende 

slide)) 

• Duidelijke evolutie in aantal 
dwingende aanbevelingen 
tussen ‘voorlopig’ en 
’definitief’ verslag.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voorlopig 3,00 3,33 5,90 2,25 3,67 4,78 1,63 4,10 4,10 3,00 4,11 5,50

Definitief 2,80 2,56 4,40 1,75 2,89 3,67 1,63 3,40 3,30 2,30 3,00 4,88

 -
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Gemiddeld aantal aanbevelingen over de 12 clusters

Voorlopig Definitief



• Iets minder grote verschillen 
tussen clusters

• Sommige commissies geven 
sneller een “voldoet ten dele” 
(verbetersuggesties) dan een 
‘’onvoldoende” (aanbevelingen) 
(zie vorige slide)) 

• Weinig evolutie in aantal 
verbetersuggesties tussen 
‘voorlopig’ en ’definitief’ verslag: 
organisaties bepalen immers zelf 
of ze met deze tips aan de slag 
gaan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Voorlopig 11,10 6,00 4,50 5,00 7,67 5,00 8,38 8,60 7,80 5,90 5,00 6,63

Definitief 11,20 6,11 5,20 5,13 8,33 5,67 8,38 8,40 8,20 6,60 5,33 7,38

 -
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Gemiddeld aantal verbetersuggesties over de 12 clusters

Voorlopig Definitief
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De helft van de vormingsinstellingen krijgt een onvoldoende op het 
publieksbereik, in fel contrast met eerdere visitaties en met de (veelal) forse 
stijging van het aantal participanten. De commissies interpreteerden dit 
beoordelingselement dikwijls anders dan in het verleden.

Het“uren”-carcan waarbinnen instellingen op dit moment nog moeten werken, 
was te weinig gekend bij commissies. Een sterke focus op (nochtans) een 
erkenningscriterium werd dikwijls kwalitatief niet goed geëvalueerd. 

Over het publieksbereik, de prijzenpolitiek,… kregen heel wat instellingen 
opmerkingen die onvoldoende op feiten waren gebaseerd. 

Omdat de “leerfunctie” geen beoordelingscriterium  (maar een 
erkenningscriterium) is, kwam de corebusiness van instellingen eigenlijk 
niet/amper aan bod tijdens de visitatie.

De interpretatie van/invulling van de gemeenschapsvormende en/of culturele 
functie was bij vele organisaties plots niet meer goed, in tegenstelling tot vorige 
beleidsperiodes. 
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Net zoals andere werksoorten, kregen ook heel wat bewegingen een 
“onvoldoende” op het beoordelingselement diversiteit/interculturaliteit. 
Het is voor ons onduidelijk welke verwachtingen er uit de visitaties 
voortvloeien: de evaluaties zijn soms zeer instrumenteel, soms zeer 
theoretisch (op de visie), maar vooral onvergelijkbaar tussen organisaties.

Bij de bewegingen zijn er heel wat kleinere organisaties. Evaluaties negeren 
geregeld dit feit, vooral inzake verwachtingen rond IKZ, professionalisering 
en de invulling van campagnes. Ook de verwachtingen naar net 
ingestroomde bewegingen (die 2 jaar binnen het decreet werken) waren 
soms buitensporig hoog. 

Maar ook: bewegingen scoorden, in vergelijking met de twee andere 
werksoorten, door de band “beter”.

Daar waar bewegingen met (zeer) kritische verslagen werden 
geconfronteerd, stelden we vast dat dit dikwijls kwam omdat de commissie 
een eigen mening over de (invulling van de) missie had. Dit druist in tegen 
het civiel perspectief. 
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Verenigingen: aanbevelingen/verbetersuggesties

Aanbev 1 Aanbev DEF Verbeter 1 Verbeter DEF



Na het beoordelingselement “diversiteit en interculturaliteit” (zie eerder) valt op dat 
heel wat verenigingen onvoldoende scoorden op de vier functies, de begeleiding van 
afdelingen en de verbreding/verdieping van participatie. Dit had dikwijls te maken met 
het onderschatten/fout inschatten van een verenigingsmodel dat sterk bottom-up is 
opgebouwd, dat gebaseerd is op afdelingen en/of leden voor wie zij primair bestaan. 
Ook de, soms trage, processen van het werken met grote groepen vrijwilligers werden 
te vaak genegeerd.

Ook bij de verenigingen noteren we veel ”onvoldoendes” bij principiële keuzes over de 
invulling van bepaalde beoordelingselementen: inhoudelijke keuzes die passen binnen 
het civiel perspectief én waaarover bij eerdere evaluaties/beoordelingen niet werd 
gestruikeld (net zoals over de interpretatie van bepaalde beoordelingselementen) 
Meldingen hierover in hun repliek werden door de visitatiecommissies veelal 
genegeerd. 

In heel wat verslagen lezen we aanbevelingen die meer “macht” bij de landelijke 
secretariaten impliceren: er wordt sterk aangestuurd op een top down – denken, op 
het radicaal loslaten van bepaalde soorten afdelingen, op het niet meer op maat van 
lokale groepen geven van bepaalde ondersteuningen (vanuit een misplaatst 
efficiëntiedenken), op het doorbreken van het piramidaal model, op het openstellen 
van heel de werking naar niet-leden,… 


