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LEESWIJZER 
 
Zorginspectie past de geldende regelgeving toe bij inspecties. Voor informatie over deze regelgeving kan u 
contact opnemen met uw contactpersoon van Agentschap Welzijn en Samenleving. Dat agentschap is bevoegd 
voor de erkenning van de verenigingen waar armen het woord nemen en de finale beoordeling van het dossier 
komt dit agentschap als toezichthouder toe. Zo kan het bijvoorbeeld over bijkomende stukken/gegevens uit 
het dossier beschikken die mogelijk een ander licht werpen op de vaststellingen van de inspecteur. 
 
Vanaf 1/1/2019 verlopen de  inspecties van Zorginspectie en bijhorende inspectieverslagen conform de 
bepalingen uit het decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het 
gezondheids- en welzijnsbeleid. 
 
De niet naleving van de sectorale regelgeving door actoren in de zorg of zorggebruikers wordt weergegeven als 
een inbreuk. Er kan melding gemaakt worden van aandachtspunten. Deze mogen niet gelezen worden als het 
niet voldoen aan de geldende sectorale regelgeving. Voor regelgevingen waarvoor andere toezichthouders 
bevoegd zijn kunnen aandachtspunten geformuleerd worden. Aandachtspunten kunnen daarnaast ook 
vermeld worden in functie van de verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Overzicht sectorale regelgeving 

− Decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding. 

− Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding.  

− Ministerieel besluit van 14 december 2012 betreffende de wijze waarop een vereniging waar armen het 

woord nemen haar activiteiten en de bereikte doelgroep registreert en betreffende de in te zetten 

methodieken voor de uitwerking van een kwaliteitsbeleid. 

− Ministerieel besluit van 1 oktober 2013 betreffende de vaststelling van het model van werkingsverslag 

voor de erkende verenigingen waar armen het woord nemen die zijn ingedeeld bij de subsidiecategorie 

lokale vereniging. 

− Ministerieel besluit van 31 maart 2022 betreffende de vaststelling van het model van werkingsverslag voor 

de aanvraag tot erkenning als vereniging waar armen het woord nemen.  

Tijdsperiode van de vaststellingen 

Zorginspectie gaat na of de vereniging in het voorbije jaar de decretale opdrachten heeft vervuld, voldeed aan 
de voorwaarden en de werkingscriteria naleefde. Voor nieuwe erkenningen betekent dit het jaar voorafgaand 
aan de datum van het indienen van de erkenningsaanvraag, voor bestaande verenigingen betekent dit het jaar 
voorafgaand de dag van de inspectie.  
 

Privacy 

Zorginspectie houdt bij het opstellen en het verspreiden van haar verslagen rekening met de privacy van alle 
betrokken partijen. Verslagen bevatten persoonsgegevens en mogen daarom slechts in beperkte mate 
verspreid worden.  Met dergelijke verslagen moet zorgvuldig omgegaan worden.  
Verslagen waaruit de persoonsgegevens zijn verwijderd, zijn geschikt voor ruimere verspreiding. Zij kunnen 
worden opgevraagd via: openbaarheid.zorginspectie@vlaanderen.be.  
   
Meer informatie over de toepasselijke regels vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.  
 
U vindt alle verdere informatie over onze organisatie op www.zorginspectie.be. 
 

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/zorginspectie/is/01_kl_incid_WZ/01_02_Incid/01_02_03_Overleg/Medicatiebeleid/Team%20Welzijn%20-%20cluster%20Jeugdhulp/openbaarheid.zorginspectie@vlaanderen.be
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/zorginspectie/is/01_kl_incid_WZ/01_02_Incid/01_02_03_Overleg/Medicatiebeleid/Team%20Welzijn%20-%20cluster%20Jeugdhulp/www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/sites/zorginspectie/is/01_kl_incid_WZ/01_02_Incid/01_02_03_Overleg/Medicatiebeleid/Team%20Welzijn%20-%20cluster%20Jeugdhulp/www.zorginspectie.be
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1 ALGEMENE GEGEVENS 

1.1 SITUERING INSPECTIE 
 

Reden inspectie 

Eerste inspectie i.f.v. een aanvraag tot erkenning als vereniging waar armen het woord 
nemen (verder ook de vereniging genoemd) 

☐ Ja 

☐ Nee 

Datum indiening van de aanvraag 
 

DD/MM/JJ 

Opvolgingsinspectie ☐ Ja 

☐ Nee 

Inspectie n.a.v. een klacht 
 

☐ Ja 

☐ Nee 

Inspectie n.a.v. een melding van een ernstige gebeurtenis ☐ Ja 

☐ Nee 

Andere 
 

☐ Ja 

☐ Nee 

Datum van de vorige inspectie ☐ DD/MM/JJ 

☐ NVT  

Bij de vorige inspectie werden werden inbreuken opgemerkt ☐ Ja 

☐ Nee 

☐ NVT 

Bij de vorige inspectie werden aandachtpunten vastgesteld ☐ Ja 

☐ Nee 

☐ NVT 

Toelichting:  
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1.2 AANSTURING VAN DE WERKING   

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie):   

− Bespreking 

− Functiebeschrijving 

− Jaarverslag 

− Werkingsverslag 

− Organogram 

− Andere   
 

Toelichting:   

Zorginspectie gaat na of er beroepskrachten worden ingezet voor de vereniging en door wie de werking wordt 
aangestuurd.  
 

Beroepskrachten 

Zijn er beroepskrachten (betaalde medewerkers) die worden ingezet voor de vereniging? ☐ Ja 

☐ Nee 

• Aantal (koppen)  

• Totaal aan vte  

Zijn er beroepskrachten (betaalde medewerkers) die ook een mandaat opnemen in het 
bestuursorgaan? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 

 
 

Aansturing van de werking 

Wie staat in voor de aansturing van de werking? ☐ beroepskrachten 

☐ vrijwilligers 

☐ leden van het 
bestuursorgaan 

☐ anderen 

☐ onduidelijk wie instaat 
voor de aansturing 

Gebeurt de aansturing van de werking door één of meerdere personen? ☐ 1 persoon 

☐ meerdere personen 

☐ onduidelijk wie instaat 
voor de aansturing 

Toelichting:  
 
 

Is er volgens de gesprekspartners inhoudelijke omkadering en ondersteuning 
voor degene die de aansturing doen? 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ Niet geweten 
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Toelichting:  
 
 

Zijn er tijdens de inspectie indicaties vastgesteld dat de aansturing niet vooral 
gericht is op de 6 criteria?  

☐ Ja 

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 

 

Beoordeling:  

Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
 

1.3 VRIJWILLIGERS 

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie):   

− Bespreking 

− Verzekeringsovereenkomst 

− Afsprakennota 

− Jaarverslag 

− Werkingsverslag 

− Activiteitenregister 

− Registratie leden, gebruikers of vrijwilligers 

− Andere   

 

Toelichting:   

Onderstaande vragen hebben enkel betrekking op de actieve vrijwilligers. Dit zijn alle vrijwilligers die in het 

voorbije jaar (voor nieuwe erkenningen: het jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag, voor bestaande 

verenigingen het jaar voorafgaand de dag van de inspectie) minstens aan één activiteit hebben meegewerkt of 

hebben uitgevoerd.  

 

Aantal actieve vrijwilligers 

Aantal actieve vrijwilligers op het moment van de inspectie?   

Toelichting:  
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Inwerking nieuwe vrijwilligers 

Is er een inloopperiode / stage met extra ondersteuning voorzien voor 

nieuwe vrijwilligers?  

☐ Ja 

☐ Nee 

Toelichting:  
 

Worden er duidelijke afspraken gemaakt over de wederzijdse 
verwachtingen rond de taken die de vrijwilliger zal uitvoeren? 

☐ Ja, mondeling 

☐ Ja, schriftelijk 

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 

 
 

Ondersteuning actieve vrijwilligers 

Is er een aanspreekpunt voor de vrijwilligers?  ☐ Ja 

☐ Nee  

Is dit aanspreekpunt makkelijk en op regelmatige tijdstippen 
bereikbaar via telecommunicatie? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Is dit aanspreekpunt regelmatig (minstens 2 keer per week) 
aanwezig op de uitbatingsplaats? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Toelichting:  
 

Organiseert de vereniging coachende gesprekken met de vrijwilligers?  ☐ Systematisch (aantoonbaar) 

☐ X / jaar  

☐ Om de X jaar 

☐ Ad hoc 

☐ Regelmatig (1x/jaar) 

☐ Sporadisch 

☐ Nee 

Zijn er in het voorbije jaar (voor erkende verenigingen: het jaar 
voorafgaand aan de inspectie, voor nieuwe erkenningen: het jaar 
voorafgaand aan de erkenningsaanvraag) coachende gesprekken geweest 
met de vrijwilligers? 

☐ Ja, met alle vrijwilligers 

☐ Ja, niet met alle vrijwilligers 

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 

 
 

Verzekering actieve vrijwilligers 

Is er een verzekering afgesloten voor de actieve vrijwilligers?  ☐ Ja, voor alle vrijwilligers 

☐ Ja, niet voor alle vrijwilligers 

☐ Nee 

Dekt de verzekering de burgerlijke aansprakelijkheid van elke actieve 
vrijwilliger voor schade, toegebracht aan de organisatie, aan andere 

☐ Ja 

☐ Nee 
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vrijwilligers, aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering van het 
vrijwilligerswerk of op de weg naar en van het vrijwilligerswerk? 
 

☐ Onvoldoende informatie 
 

Dekt de verzekering de lichamelijke en materiële schade, geleden door 
vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of 
op de weg naar en van het vrijwilligerswerk? 
 

☐ Ja, voor alle vrijwilligers 

☐ Ja, niet voor alle vrijwilligers 

☐ Nee 

Toelichting:  
 

Krijgen vrijwilligers een vergoeding?  ☐ Ja, alle vrijwilligers 

☐ Ja, niet alle vrijwilligers 

☐ Nee 

Welk soort vergoeding krijgen de vrijwilligers? ☐ Reële onkostenvergoeding 

☐ Forfaitaire dagvergoeding 

☐ Andere 

Toelichting:  
 
 

 

Beoordeling:  

Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
 
 
 

1.4 BEREIK EN WERKTERREIN  

Regelgeving: 

Decreet van 21/03/2003 artikel 8, 2e lid, voorwaarde 3°: in hun werking en structuur openstaan voor de 
verschillende maatschappelijke verbanden en groepen en dit zonder onderscheid van etnische, politieke, 
filosofische of levensbeschouwelijke aard; 
 
Decreet van 21/03/2003 artikel 2: 1° armoede: een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over 
meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan, dat de armen scheidt van de algemeen 
aanvaarde leefpatronen van de samenleving en waarbij ze niet op eigen kracht deze kloof kunnen 
overbruggen; 
 

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie): 

− Bespreking 

− Jaarverslag 

− Werkingsverslag 

− Activiteitenregister 

− Registratie leden, gebruikers of vrijwilligers 

− Andere   
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Toelichting:  

 

Bereik 

Worden er uitsluitingscriteria gehanteerd? ☐ Ja 

☐ Nee 
 

Welke mensen worden voornamelijk bereikt?  ☐ Niet-armen 

☐ Generatiearmen  

☐ Nieuwe armen  

☐ Vluchtelingen 

☐ Gezinnen met kinderen  

☐ Mensen met een psychiatrische 
problematiek 

☐ Mannen 

☐ Vrouwen 

☐ Andere: …. 

Toelichting:  
 

Werkterrein 

Uit welk werkterrein (welke regio’s) komt de huidige groep van 
gebruikers? 

 
 

Toelichting:  
 
 

 
 

Beoordeling:  
Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
 
 
 

1.5 INFRASTRUCTUUR  

Bronnen:  

− Bevraging 

− Rondgang 

− Andere 
 

Toelichting:   

Zorginspectie gaat na welke infrastructuur de vereniging ter beschikking heeft en in welke mate deze geschikt 
is voor de werking.  
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Aangepastheid 

Is er een ontmoetingsplaats voor vrije ontmoetingsmomenten? ☐ Ja 

☐ Nee 

Worden hier vrije ontmoetingsmomenten georganiseerd?  ☐ Ja 

☐ Nee 

Wat zijn de openingsuren dat mensen vrij terecht kunnen bij de vereniging 

voor vrije ontmoetingsmomenten? 

☐ Maandag van … tot … 

☐ Dinsdag van … tot … 

☐ Woensdag van … tot …   

☐ Donderdag van … tot … 

☐ Vrijdag van … tot …  

☐ Zaterdag van … tot …   

☐ Zondag van … tot … 

Op welke momenten is er iemand van de vereniging aanwezig die kan 

aangesproken worden voor een gesprek of bij vragen? 

☐ Maandag van … tot … 

☐ Dinsdag van … tot … 

☐ Woensdag van … tot …   

☐ Donderdag van … tot … 

☐ Vrijdag van … tot …  

☐ Zaterdag van … tot …   

☐ Zondag van … tot … 

Is er een plaats, buiten de ontmoetingsplaats, voor de gebruikers om 

ongestoord een individueel gesprek te voeren? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Toelichting  
 
 

Is de beschikbare infrastructuur volgens de gesprekspartners voldoende 
aangepast aan het aantal deelnemers?  

☐ Ja 

☐ Nee  
 

Is de beschikbare infrastructuur volgens de gesprekspartners voldoende 
aangepast aan de aard van de activiteiten? 
 

☐ Ja 

☐ Nee  
 

Worden er tijdens de rondgang indicaties opgemerkt dat de infrastructuur 
onvoldoende aangepast is aan de aard van de activiteiten of de grootte van 
de doelgroep? 
 

☐ Ja 

☐ Nee  
 

Toelichting:  
 
 

Doet de vereniging inspanningen om een antwoord te bieden aan eventuele 
beperkingen in de infrastructuur?  

☐ Ja 

☐ Nee  
 

Toelichting: 
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Toegankelijkheid  

Is de ontmoetingsruimte rolstoeltoegankelijk? ☐ Ja 

☐ Nee  

Is er een rolstoeltoegankelijk toilet (ruim genoeg voor de draaicirkel en 
minstens 1 armsteun) 

☐ Ja 

☐ Nee  

Gaan de activiteiten door in rolstoeltoegankelijke ruimtes? ☐ Ja, allemaal 

☐ Ja, maar niet allemaal 

☐ Nee  

Toelichting:  
 

 
 

Bereikbaarheid 

Is de werking volgens de gesprekspartners vlot bereikbaar voor de 
doelgroep? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Worden er tijdens de inspectie door de gesprekspartners of de inspectie 
elementen opgemerkt die een beperking in bereikbaarheid kunnen zijn voor 
de doelgroep?  

☐ Ja 

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 

Doet de vereniging inspanningen om de werking zo bereikbaar mogelijk te 
maken voor de doelgroep?  

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ NVT 

Toelichting:  
 

 
 
 

1.6 ACTIVITEITENREGISTER 

Regelgeving: 

MB van 14/12/2012 artikel 2:  
Elke vereniging houdt een activiteitenregister bij waarin minimaal de georganiseerde activiteiten in het kader 
van de beleidswerking en de georganiseerde vormingsactiviteiten worden bijgehouden. Het activiteitenregister 
bevat: 

1° de datum van de activiteit; 

2° een indeling van de activiteit in de rubrieken basiswerking, beleidswerking, interne vorming of externe 

vorming; 

3° de aard van de activiteit en het behandelde thema; 

4° het aantal deelnemers in armoede en het aantal deelnemers niet in armoede. 

Het model van activiteitenregister wordt ter beschikking gesteld op de website www.welzijnensamenleving.be 
van het de afdeling Welzijn en Samenleving van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
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Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie): 

− Ingevulde activiteitenregister  

− Verslagen van activiteiten 

− Aanwezigheidslijsten 

− Andere 
 
 

Toelichting:   

Activiteitenregister 

Kan het ingevulde activiteitenregister van het voorbije 
jaar (voor erkende verenigingen: het jaar voorafgaand 
aan de inspectie,  voor nieuwe erkenningen: het jaar 
voorafgaand aan de erkenningsaanvraag) voorgelegd 
worden tijdens de inspectie? 

☐ Ja, model van W&S 

☐ Ja, eigen model 

☐ Nee 

In het register is er een indeling in volgende rubrieken 
basiswerking, beleidswerking en interne en externe 
vorming: 

☐ Ja 

☐ Nee 
 

Voor de rubriek beleidswerking worden volgende elementen voorzien in het register: 
 

Invullen van de datum van de activiteit: ☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Beschrijven van de aard van de activiteit en het 
behandelde thema: 

☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Invullen van het aantal deelnemers in armoede:  ☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Invullen van het aantal niet in armoede: ☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Voor de rubrieken interne vorming worden volgende elementen voorzien in het register:  
 

Invullen van de datum van de activiteit: ☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Beschrijven van de aard van de activiteit en het 
behandelde thema: 

☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Invullen van het aantal deelnemers in armoede:  ☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Invullen van het aantal deelnemers niet in 
armoede: 

☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 
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Voor de rubrieken externe vorming worden volgende elementen voorzien in het register:  
 

Invullen van de datum van de activiteit: ☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Beschrijven van de aard van de activiteit en het 
behandelde thema: 

☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Invullen van het aantal deelnemers in armoede: ☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Invullen van het aantal deelnemers niet in 
armoede: 

☐ Ja, overal ingevuld 

☐ Ja, niet overal ingevuld (X/Y ≈ niet ingevuld) 

☐ Nee 

Toelichting:  
 

 

 
 

Beoordeling:  
Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
 
 

 

1.7 JAARLIJKSE GLOBALE EVALUATIE VAN DE WERKING 

Regelgeving: 

MB van 14/12/2012 artikel 4:  
Elke vereniging evalueert jaarlijks de eigen werking in functie van de opdrachten, vermeld in artikel 8, tweede 
lid, van het decreet van 21 maart 2003. Bij deze evaluatie zijn minstens 8 armen betrokken. 
 
Decreet van 21/03/2003 artikel 8 opdrachten 1° tot 6°:  

1° de nodige instrumenten om armen te blijven zoeken inzetten; 
2° samenkomsten en ontmoetingen van armen en niet-armen organiseren; 
3° de geëigende methodieken om het proces van armen het woord geven te ondersteunen hanteren; 
4° informatie en vorming aanbieden; 
5° thematisch werken aan maatschappelijke structuren; 

dialoogwerkgroepen opzetten om participatie in het beleid mogelijk te maken. 
 

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie): 

− Evaluatie  

− Verslagen van overleg 

− Andere 
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Toelichting:   

 

Jaarlijkse globale evaluatie van de 6 opdrachten 

Is er in het voorbije jaar (voor erkende verenigingen: het jaar 
voorafgaand aan de inspectie, voor nieuwe erkenningen: het jaar 
voorafgaand aan de erkenningsaanvraag) een evaluatie georganiseerd 
van de werking?  

☐ Ja 

☐ Nee  

Volgende opdrachten werden opgenomen in de evaluatie: 
 

1. De nodige instrumenten om armen te blijven zoeken 
inzetten: 

☐ Ja, X MIA’s betrokken 

☐ Ja, maar geen MIA’s betrokken 

☐ Nee 

2. Samenkomsten en ontmoetingen van armen en niet-
armen organiseren: 

☐ Ja, X MIA’s betrokken 

☐ Ja, maar geen MIA’s betrokken 

☐ Nee 

3. De geëigende methodieken om het proces van armen 
het woord geven te ondersteunen hanteren: 

☐ Ja, X MIA’s betrokken 

☐ Ja, maar geen MIA’s betrokken 

☐ Nee 

4. Informatie en vorming aanbieden: ☐ Ja, X MIA’s betrokken 

☐ Ja, maar geen MIA’s betrokken 

☐ Nee 

5. Thematisch werken aan maatschappelijke structuren: ☐ Ja, X MIA’s betrokken 

☐ Ja, maar geen MIA’s betrokken 

☐ Nee 

6. Dialoogwerkgroepen opzetten om participatie in het 
beleid mogelijk te maken: 

☐ Ja, X MIA’s betrokken 

☐ Ja, maar geen MIA’s betrokken 

☐ Nee 

Werd minstens 1 MIA betrokken bij de evaluatie van iedere opdracht? ☐ Ja 

☐ Nee 

In totaal werden er minstens 8 verschillende MIA’s betrokken: ☐ Ja 

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 

 
 

Resultaten en conclusies van de evaluatie 

 

Is het duidelijk wat de conclusies van de evaluatie zijn en waar er 
verbetermogelijkheden zijn? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Zijn deze conclusies besproken met de betrokken MIA’s? ☐ Ja 

☐ Nee 

Zijn er verbeteracties gekoppeld aan de conclusies? ☐ Ja 

☐ Nee 
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Toelichting:  
 

 
 

Beoordeling:  
Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
 

 
 

1.8 INZET METHODIEKEN UIT ARTIKEL 5 VAN HET MB VAN 14/12/2012 

Regelgeving: 

MB van 14/12/2012 artikel 5: 
Elke vereniging zet jaarlijks minstens één van onderstaande methodieken in: 

1° het ontwikkelen van nieuwe strategieën en acties op basis van een doorlichting van een van de zes 

criteria binnen de eigen werking;  

2° de interne en/of externe communicatie analyseren en evalueren en op basis hiervan een 

communicatieplan opstellen; 

3° de samenwerking van de vereniging met andere actoren analyseren en evalueren en op basis hiervan 

samenwerkingsafspraken met minstens één externe actor maken; 

4° de interne organisatiestructuur en -cultuur analyseren en evalueren; 

5° een traject doorlopen om de vertegenwoordiging van armen in de beheersorganen van de vereniging 

te versterken; 

6° coaching en intervisie organiseren voor medewerkers en leden van de vereniging; 

7° een ondersteunings- en vormingsbeleid voor medewerkers, leden en vrijwilligers ontwikkelen of 

evalueren en eventueel grondig bijsturen; 

8° de te volgen strategieën en in te zetten methodieken ontwikkelen of evalueren en eventueel grondig 

bijsturen. 

Bij elk van de in te zetten methodieken betrekt de vereniging minimaal 6 armen. De vereniging kan maximaal 
drie opeenvolgende jaren eenzelfde methodiek gebruiken. 
 

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie): 

− Bevraging 

− Verslagen  

− Andere 
 

Toelichting:   

 

Inzet van één van de methodieken uit artikel 5 van het MB van 14/12/2012 

Is er in het voorbije werkingsjaar een van de methodieken ingezet?  ☐ Ja (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

☐ Nee 
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Werd er minstens een methodiek ingezet die geen drie opeenvolgende 
jaren na elkaar gebruikt werd? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Werden er minimaal 6 MIA’s betrokken bij deze methodiek?  ☐ Ja  

☐ Nee 

Toelichting: (Beschrijf kort de methodiek die werd ingezet en op welke manier er MIA’s werden betrokken) 
 

 

 
 

Beoordeling:  
Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
 
 
 

1.9 GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG (GOG) (ENKEL VOOR BESTAANDE 
VERENIGINGEN) 

Regelgeving : 

BVR van 15/05/2009 artikel 28/1:  
Een erkende vereniging ontwikkelt binnen twaalf maanden na de datum van haar erkenning een geschreven 
referentiekader voor grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van haar leden of de personen die een beroep 
doen op de vereniging. 
 
De vereniging hanteert een procedure voor preventie en detectie van en gepaste reacties op 
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van haar leden of de personen die een beroep doen op de vereniging. 
In deze procedure is een registratiesysteem opgenomen dat geanonimiseerde gegevens bijhoudt met 
betrekking tot de gevallen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van voormelde leden of personen.  
 
De vereniging meldt grensoverschrijdend gedrag aan de administratie. 

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie):   

− Gesprek met de verantwoordelijke 

− Gesprek met een vrijwilliger, medewerker…. 

− Referentiekader voor GOG 

− Procedure GOG  

− Registratiesysteem GOG 

− Meldingen GOG aan de administratie. 
 

 

Toelichting:   

Beleid grensoverschrijdend gedrag  

Zijn volgende elementen uit de regelgeving terug te 
vinden in het uitgeschreven beleid? 

☐ Referentiekader voor GOG 

☐ Procedure voor preventie van GOG 

☐ Procedure voor detectie van GOG 
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☐ Procedure voor gepast reageren op GOG 
(=stappenplan) 

☐ Registratiesysteem 

Is het referentiekader aangepast aan de eigen werking? ☐ Ja 

☐ Nee 

☐ NVT 

Is het duidelijk wie de vertrouwenspersoon of 
verantwoordelijke is waarbij gebruikers een melding 
kunnen doen?   

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ NVT 

Is het duidelijk wie de vertrouwenspersoon of 
verantwoordelijke is waarbij medewerkers of vrijwilligers 
een melding kunnen doen?   

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ NVT 

Voorziet de procedure een duidelijk stappenplan over 
wie en op welke manier de meldingen verder worden 
opgevolgd?  

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ NVT 

Is het duidelijk voor de vereniging wanneer en op welke 
manier meldingen aan de administratie moeten 
gebeuren?   

☐ Ja, maar niet schriftelijk opgenomen 

☐ Ja, schriftelijk opgenomen  

☐ Nee 

Toelichting (Beschrijf de elementen die nodig zijn om je beoordeling te verantwoorden waar nodig)  

 

Registreren van GOG 

Zijn er in het registratiesysteem incidenten opgenomen 
in de voorbije jaar?  

☐ Ja, aantal:  

☐ Nee 

☐ NVT 

Worden incidenten in het registratiesysteem 
geanonimiseerd opgenomen? 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ NVT 

Kunnen geregistreerde gevallen op eenvoudige wijze 
worden opgezocht in het registratiesysteem, geëvalueerd 
en indien nodig gebruikt om de preventie ervan te 
verbeteren? 

☐ Ja 

☐ Nee 

☐ NVT 

Toelichting (Beschrijf de elementen die nodig zijn om je beoordeling te verantwoorden waar nodig)  
 

 

 

 
Beoordeling:  
Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
 
 



Extern verslagsjabloon  pagina 17 van 35 

2 DECRETALE OPDRACHTEN, VOORWAARDEN EN 
WERKINGSCRITERIA 

2.1   DE NODIGE INSTRUMENTEN OM ARMEN TE BLIJVEN ZOEKEN 
INZETTEN 

 

Regelgeving: 

Decreet van 21/03/2003, artikel 8, 2e lid, 1°: De nodige instrumenten inzetten om armen te blijven zoeken.  
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23 § 1, 2°, a: Inspanningen doen om nieuwe armen te bereiken.  

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie): 

− Werkingsverslag 

− Bekendmaking activiteiten 

− Activiteitenregister 

− Deelnemerslijsten 

− Samenwerkingsakkoorden  

Toelichting:   

Er wordt verwacht dat verenigingen armen blijven zoeken en hiertoe de nodige instrumenten inzet. 
Zorginspectie toetst dit af in een steekproef van drie activiteiten, of minder indien er geen drie gebeurden in 
het voorbije jaar.  
Daarbij wordt bekeken hoe wordt gezocht naar nieuwe armen, hoe de vereniging ze probeert te bereiken, wat 
het beleid is van de vereniging om steeds te zoeken naar nieuwe deelnemers en doelgroepen. 
 
 

Activiteit 1: 

Omschrijving activiteit:  

Zijn er nieuwe MIA’s bereikt? 
 

☐ Ja  -  Aantal: ………………………. 

☐ Nee 
 

Toelichting:  
 

Hoe werd de activiteit 
bekendgemaakt? 
 

 

Op welke manier probeerde men 
nieuwe MIA’s te bereiken?  
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Welke instrumenten werden 
gebruikt om armen actief te 
blijven zoeken? 

☐ Individuele contacten, zoals huisbezoeken en telefoongesprekken, 
met als doel actief nieuwe mensen op te zoeken buiten de vereniging 

☐ Laagdrempelige activiteiten en groepsbijeenkomsten die voor 
iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn en waaraan iedereen mag 
deelnemen 

☐ Partners die de vereniging bekendmaken om nieuwe leden aan te 
trekken 

☐ Mond-tot-mondreclame 

☐ Folders, affiches, krantjes 

☐ Vindplaatsgericht werken 

☐ Materiële hulpverlening (tweedehandswinkel, voedselbedeling, 
sociale kruidenier, …) 

 ☐ Andere instrumenten, nl.: ……………………………………………….. 

Wie was de organisator?  ☐ de vereniging heeft zelf de activiteit georganiseerd  

☐ de activiteit werd samen georganiseerd met een andere organisatie, 
nl.: ………………………………………… 

☐ de vereniging heeft zich aangesloten bij een activiteit van een andere 
organisatie, nl.: …………………………………………. 

Toelichting:  
 
 

Participeren MIA’s op een actieve 
wijze bij de keuze en de 
organisatie en/of de uitvoering 
van de activiteit? 
 

☐ Ja   -  Aantal betrokken MIA ’s: ... 

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 

Waren er moeilijkheden om 
nieuwe armen te bereiken?  
 

☐ Ja   

☐ Nee 

Werden er inspanningen gedaan 
om mogelijke moeilijkheden op 
te lossen? 

☐ Ja   

☐ Nee  

Toelichting:  
 

Waren er drempels om nieuwe 
armen aan de activiteit te laten 
deelnemen?  
 
  

☐ Ja   

☐ Nee 

Werden er inspanningen gedaan 
om drempels weg te werken? 

☐ Ja   

☐ Nee  

Toelichting:  
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Activiteit 2: 

Omschrijving activiteit:  

Zijn er nieuwe MIA’s bereikt? 
 

☐ Ja  -  Aantal: ………………………. 

☐ Nee 
 

Toelichting:  
 

Hoe werd de activiteit 
bekendgemaakt? 
 

 

Op welke manier probeerde men 
nieuwe MIA’s te bereiken?  

 

Welke instrumenten werden 
gebruikt om armen actief te 
blijven zoeken? 

☐ Individuele contacten, zoals huisbezoeken en telefoongesprekken, 
met als doel actief nieuwe mensen op te zoeken buiten de vereniging 

☐ Laagdrempelige activiteiten en groepsbijeenkomsten die voor 
iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn en waaraan iedereen mag 
deelnemen 

☐ Partners die de vereniging bekendmaken om nieuwe leden aan te 
trekken 

☐ Mond-tot-mondreclame 

☐ Folders, affiches, krantjes 

☐ Vindplaatsgericht werken 

☐ Materiële hulpverlening (tweedehandswinkel, voedselbedeling, 
sociale kruidenier, …) 

 ☐ Andere instrumenten, nl.: ……………………………………………….. 

Wie was de organisator?  ☐ de vereniging heeft zelf de activiteit georganiseerd  

☐ de activiteit werd samen georganiseerd met een andere organisatie, 
nl.: ………………………………………… 

☐ de vereniging heeft zich aangesloten bij een activiteit van een andere 
organisatie, nl.: …………………………………………. 

Toelichting:  
 
 

Participeren MIA’s op een actieve 
wijze bij de keuze en de 
organisatie en/of de uitvoering 
van de activiteit? 
 

☐ Ja   -  Aantal betrokken MIA ’s: …… 

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 

Waren er moeilijkheden om 
nieuwe armen te bereiken?  
 

☐ Ja   

☐ Nee 



Extern verslagsjabloon  pagina 20 van 35 

Werden er inspanningen gedaan 
om mogelijke moeilijkheden op 
te lossen? 

☐ Ja   

☐ Nee  

Toelichting:  
 

Waren er drempels om nieuwe 
armen aan de activiteit te laten 
deelnemen?  
 
  

☐ Ja   

☐ Nee 

Werden er inspanningen gedaan 
om drempels weg te werken? 

☐ Ja   

☐ Nee  

Toelichting:  

 
 
 

Activiteit 3: 

Omschrijving activiteit:  

Zijn er nieuwe MIA’s bereikt? 
 

☐ Ja  -  Aantal: ………………………. 

☐ Nee 
 

Toelichting:  
 
 

Hoe werd de activiteit bekendgemaakt? 
 

 

Op welke manier probeerde men 
nieuwe MIA’s te bereiken?  

 

Welke instrumenten werden gebruikt 
om armen actief te blijven zoeken? 

☐ Individuele contacten, zoals huisbezoeken en 
telefoongesprekken, met als doel actief nieuwe mensen op te 
zoeken buiten de vereniging 

☐ Laagdrempelige activiteiten en groepsbijeenkomsten die voor 
iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn en waaraan iedereen mag 
deelnemen 

☐ Partners die de vereniging bekendmaken om nieuwe leden 
aan te trekken 

☐ Mond-tot-mondreclame 

☐ Folders, affiches, krantjes 

☐ Vindplaatsgericht werken 

☐ Materiële hulpverlening (tweedehandswinkel, 
voedselbedeling, sociale kruidenier, …) 

 ☐ Andere instrumenten, nl.: ……………………………………………….. 
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Wie was de organisator?  ☐ de vereniging heeft zelf de activiteit georganiseerd  

☐ de activiteit werd samen georganiseerd met een andere 
organisatie, nl.: ………………………………………… 

☐ de vereniging heeft zich aangesloten bij een activiteit van een 
andere organisatie, nl.: …………………………………………. 

Toelichting:  
 
 

Participeren MIA’s op een actieve wijze 
bij de keuze en de organisatie en/of de 
uitvoering van de activiteit? 
 

☐ Ja   -  Aantal betrokken MIA ’s: …… 

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 

Waren er moeilijkheden om nieuwe 
armen te bereiken?  
 

☐ Ja   

☐ Nee 

Werden er inspanningen gedaan om 
mogelijke moeilijkheden op te lossen? 

☐ Ja   

☐ Nee  

Toelichting:  

Waren er drempels om nieuwe armen 
aan de activiteit te laten deelnemen?  
 
  

☐ Ja   

☐ Nee 

Werden er inspanningen gedaan om 
drempels weg te werken? 

☐ Ja   

☐ Nee  

Toelichting:  
 

 

 
Beoordeling:  
Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
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2.2. SAMENKOMSTEN EN ONTMOETINGEN VAN ARMEN EN NIET-ARMEN 

ORGANISEREN 

Regelgeving: 

Decreet van 21/03/2003, artikel 8, 2e lid, 2°: Samenkomsten en ontmoetingen van armen en niet armen 
organiseren.   
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23 § 1, 2°, b: Mensen in armoede verenigen.  
 

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie): 

− Steekproef van georganiseerde ontmoetingen en activiteiten  

− Aanwezigheidslijsten 

− Verslagen samenkomsten 

− Andere  
 

Toelichting:  

De regelgeving verwacht dat de vereniging  
- mensen in armoede verenigt; 
- samenkomsten en ontmoetingen van armen en niet armen organiseert. 
Het samenbrengen van armen en niet-armen komt ook aan bod bij de bevraging van de andere criteria. Indien 
uit de volledige bevraging blijkt dat er geen samenkomsten en ontmoetingen van armen en niet armen 
georganiseerd worden, wordt een inbreuk op het decreet bij dit criterium opgenomen.  
De bevraging bij dit criterium focust echter op het verenigen van mensen in armoede, via een steekproef van 
drie activiteiten. 
 
 
 

Activiteit 1:  

Omschrijving activiteit: 
 
 

 
 
 

Frequentie van samenkomst: 
 

 

Aantal deelnemende MIA’s: 
 

 

Aantal deelnemende niet-armen: 
 

 

Participeren MIA’s op een actieve wijze bij 
de keuze en de organisatie en/of de 
uitvoering van de activiteit? 

☐ Ja  -  Aantal betrokken MIA ’s: ……. 

☐ Nee 
 

Toelichting:  
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Activiteit 2:  

Omschrijving activiteit: 
 
 

 
 
 

Frequentie van samenkomst: 
 

 

Aantal deelnemende MIA’s: 
 

 

Aantal deelnemende niet-armen: 
 

 

Participeren MIA’s op een actieve wijze bij 
de keuze en de organisatie en/of de 
uitvoering van de activiteit? 

☐ Ja  -  Aantal betrokken MIA ’s: ……. 

☐ Nee 
 

Toelichting:  
 

 
 
 

Activiteit 3:  

Omschrijving activiteit: 
 
 

 
 
 

Frequentie van samenkomst: 
 

 

Aantal deelnemende MIA’s: 
 

 

Aantal deelnemende niet-armen: 
 

 

Participeren MIA’s op een actieve wijze bij 
de keuze en de organisatie en/of de 
uitvoering van de activiteit? 

☐ Ja  -  Aantal betrokken MIA ’s: ……. 

☐ Nee 
 
 

Toelichting:  
 

 
 
 

Beoordeling:  
Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
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2.3. ARMEN HET WOORD GEVEN 

Regelgeving: 

Decreet van 21/03/2003, artikel 8, 2e lid, 3°: De geëigende methodieken om het proces van armen het woord 
geven te ondersteunen hanteren.  
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23 § 1, 2°, c: Ervaringskennis verzamelen   
 

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie):  

− Verslagen 

− Publicaties 

− Opnames 

− Gesprekken met medewerkers 

− Gesprekken met MIA’s die deelnamen, getuigenis aflegden 

− Andere 
 

Toelichting:  

Het is de bedoeling dat de vereniging mensen in armoede het woord geven, zowel binnen de vereniging als 
naar de buitenwereld toe. Dit kan aan de hand van verschillende methodieken.  
Bij de inspectie wordt nagegaan welke methodieken worden ingezet om armen het woord te geven en of er 
minstens twee methodieken uit onderstaande tabellen kunnen worden aangetoond.  
 
 

Armen het woord geven 
 

Wordt er aangetoond dat armen hun ervaring delen? ☐ Ja, intern  
Aantal armen: ………………………. 

☐ Ja, extern 
Aantal armen: ………………………. 

☐ Nee 
Toelichting:  
 
 
Wordt er aangetoond dat armen getuigenis brengen? 
 

☐ Ja, intern  
Aantal armen: ………………………. 

☐ Ja, extern 
Aantal armen: ………………………. 

☐ Nee 
Toelichting:  
 
 
Wordt er aangetoond dat armen (mede)auteur zijn van publicaties (boek, 
tijdschrift , website …)? 

☐ Ja, intern  
Aantal armen: ………………………. 

☐ Ja, extern 
Aantal armen: ………………………. 

☐ Nee 
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Toelichting: 
 
 
Wordt er aangetoond dat armen deelnemen aan groepsgesprekken? ☐ Ja, intern  

Aantal armen: ………………………. 

☐ Ja, extern 
Aantal armen: ………………………. 

☐ Nee 
Toelichting:  
 
 
Wordt er aangetoond dat armen deelnemen aan individuele gesprekken? ☐ Ja, intern  

Aantal armen: ………………………. 

☐ Ja, extern 
Aantal armen: ………………………. 

☐ Nee 
Toelichting:  
 
 
Wordt er aangetoond dat er huisbezoeken gebeuren bij armen thuis? ☐ Ja, intern  

Aantal armen: ………………………. 

☐ Ja, extern 
Aantal armen: ………………………. 

☐ Nee 
Toelichting: 
 
 
Andere: ………………………… 
(Vb.: specifieke opleiding, vorming, rollenspel, toneel, …) 
 

☐ Ja, intern  
Aantal armen: ………………………. 

☐ Ja, extern 
Aantal armen: ………………………. 

☐ Nee 
Toelichting: 
 
 

 
 

Armen het woord geven in de aansturing van de werking 
 

Wordt er aangetoond dat er armen deelnemen aan teamvergaderingen? ☐ Ja  
Aantal armen: ………………………. 

☐ Nee 

Toelichting: 
 
 

Wordt er aangetoond dat er armen deelnemen aan inhoudelijke 
stuurgroepen? 

☐ Ja  
Aantal armen: ………………………. 

☐ Nee 

Toelichting: 
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Wordt er aangetoond dat er armen deelnemen aan de algemene 
vergadering? 

☐ Ja  
Aantal armen: ………………………. 
Totaal aantal leden AV: 
………………… 

☐ Nee 

Toelichting: 
 
 

Wordt er aangetoond dat er armen deelnemen aan het bestuursorgaan? ☐ Ja  
Aantal armen: ………………………. 
Totaal aantal leden 
bestuursorgaan: ………………… 

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 

 

Beoordeling:  
Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
 
 

2.4. INFORMATIE EN VORMING AANBIEDEN 

Regelgeving: 

Decreet van 21/03/2003, artikel 8, 2e lid, 4°: Informatie en vorming aanbieden  
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23 § 1, 2°, d: Werken aan de maatschappelijke participatie van mensen in 
armoede.  
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23, §1, 2°/1, b: De vereniging organiseert op jaarbasis minimaal drie informatie- 
of vormingsactiviteiten over maatschappelijke thema’s, waarbij per activiteit minstens 6 armen worden bereikt 
en waarbij het totaal aantal deelnames van armen aan al die activiteiten samen minstens 24 bedraagt.   
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23, §1, 2°/1, c: De vereniging organiseert op jaarbasis minimaal drie informatie- of 
vormingsactiviteiten over armoede, waarbij per activiteit minstens 6 niet-armen worden bereikt en waarbij het 
totale aantal deelnames van niet-armen aan al die activiteiten samen minstens 36 bedraagt. 
 

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie):  

− Steekproef van georganiseerde informatie- en vormingsactiviteiten (minstens 3) 

− Aanwezigheidslijsten 

− Verslagen 

− Publicaties 

− Opnames 

− Gesprekken met medewerkers 

− Gesprekken met MIA’s (en eventueel niet-armen) die deelnamen 

− Andere 
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Toelichting: 

Er wordt verwacht dat verenigingen intern mensen in armoede versterkt door het aanbieden van informatie- 
of vormingsactiviteiten over maatschappelijke thema’s. Hiernaast moet een vereniging ook extern 
sensibiliseren door informatie- of vormingsactiviteiten over armoede voor niet-armen te organiseren.  
 
Zorginspectie gaat dit na in een steekproef van:  

− drie interne informatie- of vormingsactiviteiten voor mensen in armoede over maatschappelijke 
thema’s; 

− drie externe informatie- of vormingsactiviteiten voor niet-armen over armoede 
 

Interne informatie- of vormingsactiviteiten voor mensen in armoede over maatschappelijke 
thema’s  

 

Vorming 1: 
 

Omschrijving activiteit:   

Datum …./…./202… 

Wie was de organisator?  ☐ de vereniging heeft zelf de activiteit georganiseerd  

☐ de activiteit werd samen georganiseerd met een andere 
organisatie, nl.: ………………………………………… 

☐ de vereniging heeft zich aangesloten bij een activiteit van een 
andere organisatie, nl.: …………………………………………. 

Wat was de inbreng van de vereniging?  

Participeren MIA’s op een actieve wijze 
bij de keuze en de organisatie en/of de 
uitvoering van de activiteit? 

☐ Ja  -  Aantal betrokken MIA’s: ………………………. 

☐ Nee 

Toelichting: 
 
 

Zijn er minstens 6 MIA’s bereikt? 
 

☐ Ja  -  Aantal geregistreerde deelnemers: ………………………. 

☐ Nee 

Zorgde de manier waarop interne 
vorming wordt aangeboden en 
georganiseerd voor beperkingen in het 
bereiken van de doelgroep? 

 

☐ Ja   

☐ Nee 

Toelichting: 

 

 



Extern verslagsjabloon  pagina 28 van 35 

 

Vorming 2: 
 

Omschrijving activiteit:   

Datum …./…./202… 

Wie was de organisator?  ☐ de vereniging heeft zelf de activiteit georganiseerd  

☐ de activiteit werd samen georganiseerd met een andere 
organisatie, nl.: ………………………………………… 

☐ de vereniging heeft zich aangesloten bij een activiteit van een 
andere organisatie, nl.: …………………………………………. 

Wat was de inbreng van de vereniging?  

Participeren MIA’s op een actieve wijze 
bij de keuze en de organisatie en/of de 
uitvoering van de activiteit? 

☐ Ja  -  Aantal betrokken MIA’s: ………………………. 

☐ Nee 

Toelichting: 
 
 

Zijn er minstens 6 MIA’s bereikt? 
 

☐ Ja  -  Aantal geregistreerde deelnemers: ………………………. 

☐ Nee 

Zorgde de manier waarop interne 
vorming wordt aangeboden en 
georganiseerd voor beperkingen in het 
bereiken van de doelgroep? 
 

☐ Ja   

☐ Nee 

Toelichting:  

 
 
 

Vorming 3: 
 

Omschrijving activiteit:   

Datum …./…./202… 

Wie was de organisator?  ☐ de vereniging heeft zelf de activiteit georganiseerd  

☐ de activiteit werd samen georganiseerd met een andere 
organisatie, nl.: ………………………………………… 

☐ de vereniging heeft zich aangesloten bij een activiteit van een 
andere organisatie, nl.: …………………………………………. 
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Wat was de inbreng van de vereniging?  

Participeren MIA’s op een actieve wijze 
bij de keuze en de organisatie en/of de 
uitvoering van de activiteit? 

☐ Ja  -  Aantal betrokken MIA’s: ………………………. 

☐ Nee 

Toelichting: 
 
 

Zijn er minstens 6 MIA’s bereikt? 
 

☐ Ja  -  Aantal geregistreerde deelnemers: ………………………. 

☐ Nee 

Zorgde de manier waarop interne 
vorming wordt aangeboden en 
georganiseerd voor beperkingen in het 
bereiken van de doelgroep? 
 

☐ Ja   

☐ Nee 

Toelichting:  

 
 
 

Totale aantal deelnames van MIA’s aan interne vormingen 
Zijn er in totaal minstens 24 
MIA’s bereikt in vormingen met 
minstens 6 deelnemers die 
MIA’s zijn? 
 

☐ Ja  -  Aantal geregistreerde deelnemers: ………………………. 

☐ Nee 

Toelichting:  

 
 

Externe informatie- of vormingsactiviteiten voor niet-armen over armoede  

 

Vorming 1: 
 

Omschrijving activiteit:   

Datum …./…./202… 

Wie was de organisator?  ☐ de vereniging heeft zelf de activiteit georganiseerd  

☐ de activiteit werd samen georganiseerd met een andere organisatie, 
nl.: ………………………………………… 

☐ de vereniging heeft zich aangesloten bij een activiteit van een andere 
organisatie, nl.: …………………………………………. 
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Wat was de inbreng van de 
vereniging? 

 

Participeren MIA’s op een 
actieve wijze bij de keuze en de 
organisatie en/of de uitvoering 
van de activiteit? 

☐ Ja  -  Aantal betrokken MIA’s: ………………………. 

☐ Nee 

Toelichting: 
 
 

Zijn er minstens 6 niet-armen 
bereikt? 
 

☐ Ja  -  Aantal geregistreerde deelnemers: ………………………. 

☐ Nee 

Zorgde de manier waarop 
externe vorming wordt 
aangeboden en georganiseerd 
voor beperkingen in het 
bereiken van de doelgroep? 
 

☐ Ja   

☐ Nee 

Toelichting: 

 
 
 
 

Vorming 2: 
 

Omschrijving activiteit:   

Datum …./…./202… 

Wie was de organisator?  ☐ de vereniging heeft zelf de activiteit georganiseerd  

☐ de activiteit werd samen georganiseerd met een andere organisatie, 
nl.: ………………………………………… 

☐ de vereniging heeft zich aangesloten bij een activiteit van een andere 
organisatie, nl.: …………………………………………. 

Wat was de inbreng van de 
vereniging? 

 

Participeren MIA’s op een 
actieve wijze bij de keuze en de 
organisatie en/of de uitvoering 
van de activiteit? 

☐ Ja  -  Aantal betrokken MIA’s: ………………………. 

☐ Nee 

Toelichting: 
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Zijn er minstens 6 niet-armen 
bereikt? 
 

☐ Ja  -  Aantal geregistreerde deelnemers: ………………………. 

☐ Nee 

Zorgde de manier waarop 
externe vorming wordt 
aangeboden en georganiseerd 
voor beperkingen in het 
bereiken van de doelgroep? 
 

☐ Ja   

☐ Nee 

Toelichting:  

 
 
 

Vorming 3: 
 

Omschrijving activiteit:   

Datum …./…./202… 

Wie was de organisator?  ☐ de vereniging heeft zelf de activiteit georganiseerd  

☐ de activiteit werd samen georganiseerd met een andere organisatie, 
nl.: ………………………………………… 

☐ de vereniging heeft zich aangesloten bij een activiteit van een andere 
organisatie, nl.: …………………………………………. 

Wat was de inbreng van de 
vereniging? 

 

Participeren MIA’s op een 
actieve wijze bij de keuze en de 
organisatie en/of de uitvoering 
van de activiteit? 

☐ Ja  -  Aantal betrokken MIA’s: ………………………. 

☐ Nee 

Toelichting: 
 
 

Zijn er minstens 6 niet-armen 
bereikt? 
 

☐ Ja  -  Aantal geregistreerde deelnemers: ………………………. 

☐ Nee 

Zorgde de manier waarop 
externe vorming wordt 
aangeboden en georganiseerd 
voor beperkingen in het 
bereiken van de doelgroep? 
 

☐ Ja   

☐ Nee 
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Toelichting:  
 

 
 

Totale aantal deelnames van MIA’s aan interne vormingen 
Zijn er in totaal minstens 36 
niet-armen bereikt in 
vormingen met minstens 6 niet 
arme deelnemers? 
 

☐ Ja  -  Aantal geregistreerde deelnemers: ………………………. 

☐ Nee 

Toelichting:  

 
 
 

Beoordeling:  
Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
 
 

2.5. WERKEN AAN DE VERANDERING VAN MAATSCHAPPELIJKE 
STRUCTUREN + DIALOOG MET SAMENLEVING EN BELEID REALISEREN 

 

Regelgeving: 

Decreet van 21/03/2003, artikel 8, 2e lid, 5°: Thematisch werken aan maatschappelijke structuren 
 
Decreet van 21/03/2003, artikel 8, 2e lid, 6°: Dialoogwerkgroepen opzetten om participatie in het beleid 
mogelijk te maken.  
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23 § 1, 2°, e: Werken rond maatschappelijke thema’s   
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23, §1, 2°/1, d: De vereniging werkt op jaarbasis rond minimaal één beleidsthema 
met toepassing van de zes criteria vermeld in art.8, 1e lid, 4° van het decreet en gaat daarover in dialoog met 
de samenleving door er minimaal 2 actoren bij te betrekken, waarvan minstens één actor een bijdrage kan 
leveren aan een oplossing voor de ervaren problemen.  
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23 §1,2°/1, a: De vereniging betrekt op jaarbasis minimaal 15 armen in de werking 
die elk ofwel driemaal op jaarbasis deelnemen aan de werking van de vereniging die hoofdzakelijk betrekking 
heeft op de criteria vermeld in art. 8, 2e lid, 5° en 6° van het decreet, ofwel een structurele verantwoordelijkheid 
opnemen binnen de werking van de vereniging die hoofdzakelijk betrekking heeft op de criteria vermeld in 
art.8, 2e lid, 1°, 2° en 4° van het decreet.  
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23 § 1, 2°, f: Samenwerken met andere maatschappelijke partners  
 
BVR van 15/05/2009, artikel 23, §1, 3°: De vereniging is minstens bereid om samen te werken met andere 
verenigingen, met de centra voor algemeen welzijnswerk en met de instituten voor maatschappelijk 
opbouwwerk.  
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MB van 14/12/2012, artikel 3:  
De vereniging toont bij inspectie via verslagen of andere relevante stukken aan dat een persoon gedurende het 
voorbije werkingsjaar aan minimaal drie activiteiten van de beleidswerking deelnam. De vereniging toont bij 
inspectie via afsprakennota’s, verslagen of andere relevante stukken aan dat een persoon gedurende het 
voorbije werkingsjaar een structurele verantwoordelijkheid in de basiswerking opnam. Alleen personen als 
vermeld in het eerste en tweede lid, worden in aanmerking genomen bij evaluatie van het minimumbereik van 
15 armen op jaarbasis, vermeld in het BVR van 15/05/2009, artikel 23, § 1, 2°/1, a.  
 
 

Bronnen (= dit is een lijst van mogelijke bronnen indien aanwezig, er is geen verwachting dat 
documenten worden aangemaakt voor de inspectie): 

  

− Beleidsthema(’s) waarrond gewerkt wordt 

− Samenwerkingsverbanden met andere verenigingen zowel lokaal als nationaal 

− Verslaggeving werkgroepen  

− Werkingsverslag 

− Andere 
 
 
Toelichting:  
 
De verwachting is dat verenigingen werken aan maatschappelijke structuren en aan het wegwerken van 
drempels waar mensen in armoede op botsen. Ze moeten werken aan beleidsthema ’s met toepassing van de 
zes criteria en hierover in dialoog gaan, met als doel veranderingen te bereiken.   
Vandaar dat criterium 5 en 6 samen bevraagd worden.  
 
Zorginspectie bekijkt: 

- minstens 1 beleidsthema waarrond gewerkt wordt naar inhoud, betrokkenheid mensen in 
armoede, resultaten m.b.t. besluitvorming en voorstellen.  

- (bereidheid tot) samenwerking met andere – al dan niet - erkende verenigingen waar armen het 
woord nemen, met een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en met het maatschappelijk 
opbouwwerk (MOW). 

 
De deelname van armen aan de beleidswerking of het structureel opnemen van verantwoordelijkheid bij de 
basiswerking is aantoonbaar via afsprakennota’s, verslagen of andere relevante stukken.  
 
 

Structureel werken en dialoog voeren 

Heeft de vereniging het afgelopen jaar 
rond minstens één beleidsthema gewerkt? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Heeft de vereniging het afgelopen jaar 
rond een nieuw beleidsthema gewerkt? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Heeft de vereniging het afgelopen jaar 
verder gewerkt aan een bestaand 
beleidsthema? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Toelichting:  
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Afgetoetst beleidsthema voor de inspectie 

Wat is het onderwerp van het 
beleidsthema? 

 

Werden er dialoogwerkgroepen 
georganiseerd door de vereniging? 

☐ Ja 

☐ Nee 

Is er een link tussen de 
dialoogwerkgroepen en het beleidsthema?  

☐ Ja 

☐ Nee 

Toelichting: 
 

 
 

Betrekken van de doelgroep  
(Elke persoon mag maar 1 keer geteld worden in één van de onderstaande 3 rubrieken) 

Hebben mensen in armoede een 
structurele verantwoordelijkheid 
opgenomen in de basiswerking? 

☐ Ja, aantal: ………………………………  

☐ Nee 

Hebben mensen in armoede deelgenomen 
aan minstens 3 activiteiten van de 
beleidswerking?  

☐ Ja, aantal: ………………………………  

☐ Nee 

Hebben mensen in armoede deelgenomen 
aan minstens 3 activiteiten van de 
beleidswerking én een structurele 
verantwoordelijkheid opgenomen in de 
basiswerking? 
 

☐ Ja, aantal: ………………………………  

☐ Nee 

Toelichting:  
 
 
 

Besluit: Er werden minstens 15 
verschillende mensen in armoede op een 
actieve wijze betrokken, die deelgenomen 
hebben aan drie activiteiten van de 
beleidswerking en/of een structurele 
verantwoordelijkheid opnemen in de 
basiswerking: 

☐ Ja 

☐ Nee 

 
 
 

Samenwerken 

Werden minstens twee actoren betrokken 
bij de beleidswerking?  

☐ Ja 

☐ Nee 

Met welke maatschappelijke actoren werd 
samengewerkt?  
 

☐ Erkende vereniging: …………………………………………... 

☐ Niet-erkende vereniging(en): …………………………………… 
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☐ CAW: …………………………………………… 

☐ MOW: …………………………………………. 

☐ Andere: ………………………………………. 

☐ Geen 

Indien geen samenwerking met CAW: 
 

☐ Motivering: ………………………………………….. 

☐ De bereidheid tot samenwerking kan worden aangetoond 

Toelichting: 
 
 

Indien geen samenwerking met MOW: 
 

☐ Motivering: ………………………………………….. 

☐ De bereidheid tot samenwerking kan worden aangetoond 

Toelichting:  
 
 

Kan minstens één van de betrokken 
actoren een bijdrage leveren aan de 
oplossing van het gestelde probleem? 
 

☐ Ja 

☐ Nee 

Toelichting:  
 

 
 
 

Beoordeling:  
Hier worden eventuele inbreuken of aandachtspunten genoteerd. 
 

 
 
 
 


