
 

Checklist nR 2 voortgangsrapport 2023 
 

Is je voortgangsrapport volledig? 

• Optioneel: een hoofdstuk waarin je ingaat op de impact van corona, de energiecrisis, de 

Oekraïnecrisis, … op je werking de afgelopen twee jaar en op welke manier deze ook de 

komende jaren je werking zullen beïnvloeden.  

 

• Een terugblik op de realisatie van de doelstellingen in de eerste twee jaar van de 

beleidsperiode, en een vooruitblik op de geplande uitvoering ervan in het lopende jaar en de 

laatste twee jaar van de beleidsperiode  

 

• Kerngegevens en cijfers over de omvang en de resultaten van je werking (personeel, 

financiën en werking) 

 

• Een kritische reflectie over de eigen werking aan de hand van de invulling van elk 

beoordelingselement 

 

• Formuleerde de beoordelingscommissie één of meerdere aandachtspunten bij de 

beoordeling van het beleidsplan? Neem deze aandachtspunten dan expliciet mee in het 

voortgangsrapport.  

 

Is alles helder en leesbaar? 

• Is de inhoudstafel overzichtelijk en logisch opgebouwd? 

• Vind je in de inhoudstafel een link terug naar alle beoordelingselementen? 

• Gebruik je afkortingen en specifieke terminologie die eigen zijn aan je werking? Zorg dan 

voor voldoende duiding. 

• Laat het eventueel nalezen door iemand die iets verder staat van je werking. 

 

Staat de inhoud op punt? 

• Is de link tussen rollen, functies en het doelstellingenkader helder? 

• Heb je voldoende verantwoord waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt?  

• Is het duidelijk waar je de komende jaren het verschil wil maken?  

• Is het zakelijke/financiële deel voldoende onderbouwd? Is de impact van eventuele 

budgettaire wijzigingen (bv. een lager subsidiebedrag) op de inhoudelijke werking voldoende 

duidelijk? 

 

Het voortgangsrapport als leidraad voor de visitatie 

• Tijdens het visitatiegesprek zullen de 9 inhoudelijke en de 3 zakelijke beoordelingselementen 

besproken worden. De onderliggende evaluatiecriteria zijn hiervoor richtinggevend. Ga na of 

je op al deze criteria voldoende ingegaan bent in je voortgangsrapport. (Let op: de 

evaluatiecriteria polsen naar resultaten en werkingsgegevens, voor de beoordeling van het 



 

beleidsplan lag het accent op visie en strategie. De criteria die je moet hanteren zijn dus 

anders dan die voor de beoordeling van het beleidsplan.) 

• De visitatoren kregen ter voorbereiding een aantal richtinggevende vragen per 

beoordelingselement. Ga na of de vragen die relevant zijn voor je werking ook beantwoord 

zijn in je voortgangsrapport.  

 

Praktisch  

• Werken alle hyperlinks die je hebt opgenomen in je voortgangsrapport?  

• Heb je paginanummering voorzien? 

• Heb je je gehouden aan het maximaal toegestaan aantal pagina’s (50), inclusief bijlage? En de 

maximum bestandsgrootte (5MB)? 

• Je voortgangsrapport moet ten laatste ingediend worden op 31 maart om 23u59 via KIOSK. 

Ga tijdig na of je toegang hebt tot KIOSK. 

• Het is niet nodig om een bewijs aan te leveren dat je voortgangsrapport is goedgekeurd door 

de AV. Maar uiteraard getuigt het van goed bestuur om dit te bespreken op een algemene 

vergadering. 

 

 


