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Context 
Het Onroerenderfgoeddecreet vraagt jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van de beleidsplannen 

van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s). Die evaluatie houdt een actieplan in 

met de geplande acties voor het aanstaande jaar en een rapportage over de uitgevoerde acties van 

het afgelopen jaar. Er zijn echter geen bindende regels over de inhoud, de structuur en de drager van 

die documenten. In de samenwerkingsovereenkomst voor de beleidsperiode 2021-2026 engageerde 

het agentschap zich voor het aanleveren van een sjabloon voor het actieplan en de rapportage tegen 

1 september 2021.  

Proces 
Het agentschap liep een participatief traject voor de opmaak van die sjablonen met de IOED’s. Om de 

werkbaarheid te garanderen en het overzicht te bewaren, werkte een kleine werkgroep conceptversies 

uit. De werkgroep bestond uit twee specialisten van het team Erkennen (Onroerend Erfgoed) en vijf 

consulenten van de IOED’s, die de kerngroep van het NOE selecteerde na een algemene oproep van 

het agentschap.  

De werkgroep kwam vijf keer samen. Ze wijdde telkens twee sessies aan de opmaak van de sjablonen. 

De deelnemers brainstormden over de inhoud en de lay-out. Met die input maakte het agentschap 

telkens een conceptversie op, waarop de deelnemers feedback gaven en in samenspraak wijzigingen 

aanbrachten. Tijdens de maand juni gaven alle IOED’s feedback op de conceptversies. Die feedback 

tijdens een laatste sessie van de werkgroep besproken en gescoord. Daaruit vloeide uiteindelijk één 

sjabloon voort.  

Hieronder wordt de idee en de opbouw uitgelegd. Er is ook een kleine checklist uitgewerkt om het 

sjabloon per pagina in te vullen. 

Concept 
EENVOUD 

Er is één sjabloon met een duidelijke structuur die helder en logisch is. Belangrijk daarbij is continuïteit 

tussen het meerjarenbeleidsplan, het jaaractieplan en de jaarrapportage. De IOED vult aanvankelijk 

het sjabloon in als jaaractieplan. De IOED vult dit document verder aan om zo de jaarrapportage op te 

maken.  

Het document is bovendien neutraal en kan (praktisch) ongewijzigd voorgelegd worden aan diverse 

belanghebbenden, bv. RvB, CBS, adviesraad, werk- en stuurgroep(en), erfgoedgeïnteresseerden en -

verenigingen. 

EIGENHEID 

Er is ruimte voor de eigenheid van de IOED, nl. : 

- eigen voorblad (mits gevolgd door voorblad sjabloon); 

- personaliseren lettertype en kleurenpallet aan huisstijl; 

- eigen logo; 

- voorwoord; 

- toevoegen tot drie eigen effecten aan de effectenlegende; 

- toevoegen detailbeschrijving bij de jaarrapportage. 
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TRANSPARANTIE 
We willen onduidelijkheid en verwarring minimaliseren. Daarom is er tekstuele duiding voorzien bij 

het jaaractieplan, de jaarrapportage en de effectlegende over de achterliggende filosofie ervan. 

Jaaractieplan 

“Het actieplan biedt een preliminaire inschatting van de indeling van het werkingsjaar. Doorheen het 

jaar kunnen acties wijzigen en mede de vooropgestelde timing en de erkenningsvoorwaarden en SWO-

doelstellingen die eraan gekoppeld zijn. Het actieplan voorziet bovendien ruimte voor onvoorziene 

opportuniteiten, die een impact kunnen hebben op het initiële plan van aanpak. Alle wijzingen als ook 

nieuwe initiatieven komen uitvoerig en gemotiveerd aan bod in de jaarrapportage.” 

Jaarrapportage 

“De rapportage bouwt voort op het vooropgestelde jaaractieplan en bevat de evaluatie van voorziene 

en onvoorziene acties, die zich tijdens het afgelopen werkingsjaar aandienden. De rapportage bevat 

een beknopte en transparante evaluatie van die acties met aandacht voor de betrokken personen, het 

proces, de mijlpalen en de beoogde effecten. Die evaluatie kan per actie maximaal één beeld, illustratie, 

foto of kaart bevatten. Er kan ook verwezen worden naar websites of sociale media ter aanvulling. De 

rapportage kan vrijblijvend uitgebreid worden met bijlagen (bv. lijsten of folders) of een volwaardig 

tweede luik met daarin detailbeschrijvingen van de acties, inclusief beeldmateriaal, zolang de essentie 

duidelijk blijkt uit het eerste deel.” 

Effectenlegende  

“De effectenlegende bevat de effecten die een actie kan beogen te realiseren. Enerzijds zijn die effecten 

gebaseerd op de erkenningsvoorwaarden of de doelstellingen in de samenwerkingsovereenkomst 

(SWO). Anderzijds kan het over eigen effecten gaan. Een actie is niet minderwaardig omdat die één of 

meer eigen effecten beoogt. Uit de globale rapportage blijkt wel dat de IOED duidelijk inzette op de 

erkenningsvoorwaarden en de doelstellingen in de SWO.” 

Opbouw 
Het sjabloon bestaat maximaal uit acht onderdelen:  

 Verplicht Vrijblijvend 

Voorblad invullen  

Inhoudstafel actualiseren  

Voorwoord  invullen 

Essentiële gedeelte invullen  

Effectenlegende  aanvullen 

Voetnoot / / 

Detailbeschrijving  invullen 

Bijlagen  toevoegen 

 

1. VOORBLAD 
Er is één sjabloon voor zowel het jaaractieplan als de jaarrapportage. De IOED geeft aan over welk type 

document het gaat, nl. jaaractieplan of jaarrapportage, door het relevante vakje aan te vinken. Het 

voorblad bevat twee tekstjes, die de essentie van het jaaractieplan en de jaarrapportage duiden. De 

IOED kan het voorblad personaliseren met een eigen logo in de rechterbovenhoek.  
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2. INHOUDSTAFEL 
De IOED vernieuwt de inhoudstafel na het invullen van het sjabloon. 

3. VOORWOORD 
De IOED kan het document voorzien van een voorwoord of inleiding. Dit is vrijblijvend. Om de omvang 

van het document minimaal te houden, beperkt het voorwoord zich tot één pagina. 

4. ESSENTIËLE GEDEELTE 

Het essentiële gedeelte bevat de ESSENTIE van de uitvoering van het onroerenderfgoedbeleidsplan 

van het betreffende jaar. De IOED: 

a) lijst de acties op per strategische en operationele doelstelling.; 

b) vinkt telkens het type van actie aan, nl. generieke of specifiek:  

generieke actie specifieke actie 

heeft een onbekende frequentie en 
magnitude, is van terugkerende aard, is 
doorlopend en niet eindig in de tijd. Het 
gaat bijvoorbeeld om advisering, 
terreinbezoek, burgervragen en 
loketfunctie. 

heeft een gekend begin- en eindpunt, is niet-
doorlopend en eindig in de tijd. Het gaat 
bijvoorbeeld om taken binnen projecten i.s.m. 
erfgoedpartners of provinciale, regionale, nationale 
en internationale instanties, taken in het kader van 
een event, een subsidie of een contract. 

c) geeft voor elke actie een tijdsinschatting: 

het is mogelijk om aan te geven dat een 
actie “doorlopend” of “ad hoc” is. 
Eventueel kan die tijdsbesteding 
ingeschat worden o.b.v. de voorafgaande 
jaren. 

kiezen voor een indicatie van bv. “de tweede helft 
van het jaar”, “het tweede kwartaal van het jaar” of 
een specifieke datum op basis van een bepaalde 
samenwerking met lokale, regionale, nationale en 
internationale partners of projecten van bepaalde 
duur door deadlines verbonden met een evenement 
of subsidie. 

d) kiest voor elke actie welk(e) effect(en) ze wil bereiken via een keuzemenu. De effecten staan 

gedefinieerd in de effectenlegende (zie 5. Effectenlegende). 

 

e) (vrijblijvend) kan een toelichting schrijven per actie. Dit is een bondige omschrijving van de 

actie.  

 

f) vinkt de kolom “OEG” aan bij acties voor een onroerenderfgoedgemeente. De actie en/of de 

toelichting geeft aan over welke gemeente het gaat. 

[ENKEL JAARRAPPORTAGE]  

g) vult voor elke actie het “evaluatie”-kader in met inbegrip van: 

 

o hoe de actie werd uitgevoerd (m.n. het proces, mijlpalen, hindernissen); 

o wie betrokken was en wat ieders rol was; 

o hoe de effecten werden bereikt of waarom niet; 

o welke nieuwe of onverwachte effecten werden bereikt;  

o wanneer de actie plaatsvond, in overeenstemming met de timing en waarom; 

o wat anders is gelopen en hoe daarmee om werd gegaan. 
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o (vrijblijvend) toevoegen van websites of online-publicaties ter aanvulling; 

o (vrijblijvend) toevoegen van één beeld (bv. kaart, illustratie, foto,…); 

o Er wordt naar andere acties verwezen als die deel uitmaken van een groter geheel. 

 

h) neemt opportuniteiten op als “nieuwe” acties. Die volgen dezelfde lay-out als de acties, maar 

de titels actie, aard, timing en effecten staan in het vet. 

 

5. EFFECTENLEGENDE 
De IOED geeft voor elke actie aan welk(e) effect(en) zij wil bereiken. De IOED kan tot drie effecten per 

actie aanduiden via een keuzemenu.  

Die effecten staan in de effectenlegende en zijn gebaseerd op de Vlaamse erkenningsvoorwaarden en 

de doelstellingen van de samenwerkingsovereenkomst. Die legende bestaat uit: 

o een overzicht van de effecten; 

o een omschrijving van de effecten; 

o de artikels in de regelgeving en samenwerkingsovereenkomst; en 

o de BBC-code indien van toepassing. 

De IOED kan de legende uitbreiden met maximaal drie eigen effecten onder de noemer “eigen effect 

1–3”. De IOED voorziet elk eigen effect van een duidelijke omschrijving. 

Eigen effecten zijn niet minderwaardig dan de Vlaamse effecten. Een actie met één of twee effecten is 

eveneens niet minderwaardig dan een actie met drie effecten. Belangrijk blijft wel dat uit het globale 

document blijkt dat de IOED zich inzette voor de erkenningsvoorwaarden en de doelstellingen uit de 

samenwerkingsovereenkomst. 

6. VOETNOOT 
De voetnoot informeert of een effect verplicht is voor een IOED’s of OEG’s. Een effect dat verplicht is 

voor een OEG mag eveneens opgenomen worden door een IOED en omgekeerd. 

7. DETAILBESCHRIJVING 
De detailbeschrijving geeft de IOED de kans om in te gaan op de acties uit het essentiële gedeelte. De 

detailbeschrijving is aanvullend, niet vervangend. Dit deel is vrijblijvend. De detailbeschrijving vormt 

één geheel met het essentiële gedeelte. Het is niet de bedoeling om een ander bestand toe te voegen. 

Voor de duidelijkheid verwijst de IOED telkens vanuit het essentiële gedeelte naar de relevante 

passage in de detailbeschrijving. 

8. BIJLAGEN 
De IOED kan documenten toevoegen als bijlage, zoals lijsten of folders, die de leesbaarheid van het 

essentiële gedeelte zouden hinderen. Dit deel is vrijblijvend. 
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Checklist 

 

Figuur 1: Voorblad: 
o Aanvinken of het over het jaaractieplan of de jaarrapportage gaat;  
o Invullen grijze vakken met [];en 
o Invoegen logo rechtsboven. 

 

Figuur 2: Inhoudstafel: 
o Vernieuwen via “bijwerken”. 
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Figuur 3: Voorwoord 
o (optioneel) voorwoord/inleiding toevoegen. 

 

Figuur 4: Essentiële gedeelte: 
o aanvullen strategische en operationele doelstellingen; 
o oplijsten acties; 
o aanvinken of het over een generieke of specifieke actie gaat;  
o inschatten timing voor elke actie; 
o aangeven welk(e) effect(en) men wil bereiken per actie; 
o aanvinken of de actie een OEG ondersteunt; 
o (optioneel) een toelichting bij een actie schrijven; 
o (bij jaarrapportage) acties evalueren (wie, wat, waar, wanneer en hoe); 
o (bij jaarrapportage) toevoegen en evalueren “nieuwe” acties. 

 
o  

TIP! 

KOPIEER het essentiële gedeelte van het sjabloon voor ALLE acties. Zo bewaar je: 

- het keuzemenu “generiek-specifiek”; en 

- het keuzemenu voor de effecten; 
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Figuur 5: Effectenlegende: 
o (optioneel) eigen effecten toevoegen. 

 

Figuur 6: Voetnoot: 
o /. 
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Figuur 7: Detailbeschrijving: 
o (optioneel) een detailbeschrijving toevoegen. 

Figuur 8: Bijlagen: 
o (optioneel) bijlagen toevoegen. 

 


