IMPACTGEDREVEN PLANNEN, WERKEN EN EVALUEREN
 UITVOERINGSBESLUIT.
Art. 23
Om tot een gemotiveerd advies te komen over het inhoudelijk deel van het beleidsplan,
hanteren de beoordelingscommissies de beoordelingselementen, vermeld in artikel 10,
eerste lid van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, uitgewerkt in de volgende
beoordelingscriteria:
2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele
maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft:
b) de organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als
uitdaging wil aangrijpen om een werking errond te ontplooien en welke impact
ze daarbij nastreeft;
Art. 38
Om een gemotiveerd oordeel te vormen over de inhoudelijke werking en het inhoudelijke
deel van het beleidsplan, hanteert de beoordelingscommissie de beoordelingselementen,
vermeld in artikel 35, eerste lid van het decreet sociaal- cultureel volwassenenwerk,
uitgewerkt in de volgende beoordelingscriteria:
2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele
maatschappelijke context die de organisatie heeft omschreven:
a) de organisatie toont door werkingsgegevens aan rond welke maatschappelijke
uitdagingen de organisatie effectief heeft gewerkt, hoe die werking vorm kreeg en
welke resultaten ze daarmee heeft bereikt;
b) de organisatie expliciteert in een maatschappelijke contextanalyse welke
ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie, welke ontwikkelingen
ze als uitdaging wil aangrijpen om een toekomstige werking errond te ontplooien en
welke impact ze daarbij nastreeft;
 MEMORIE VAN TOELICHTING.
2. Situering, 2.1 Algemeen
Onder de noemer ‘maatschappelijk innoveren’ zijn tal van organisaties vandaag terug op
zoek naar hoe ze hun impact op maatschappelijke ontwikkelingen kunnen vergroten. Dit
toont dat sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn civiele rol nadrukkelijker op de agenda zet.
Dit nieuw beleidskader wil deze rol als civiele actor in een gezonde democratie erkennen en
als uitgangspunt nemen.
Artikelsgewijze toelichting, art. 22 (beoordelingscriterium)
De organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil
aangrijpen om een werking rond te ontplooien in de komende beleidsperiode en welke
impact ze hierbij nastreeft.
Artikelsgewijze toelichting, art. 42 (beoordelingscriterium)
De organisatie expliciteert in een maatschappelijke contextanalyse welke ontwikkelingen
relevant zijn in relatie tot haar missie en visie, welke ontwikkelingen ze als uitdaging wil
aangrijpen om een toekomstige werking rond te ontplooien en welke impact ze hierbij
nastreeft.
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