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Template beleidsplan zorgraden 
 
In wat volgt geven we de structuur weer voor de indiening van het beleidsplan van de zorgraad.  De 
structuur volgt in principe de inhoud en opbouw van de 5 vragen die jullie – vanuit het veranderteam en 
het veranderforum – in aanloop naar de erkenning als zorgraad hebben gevolgd. 
 
Vooraf: kies een sprekende titel voor jullie beleidsplan, een titel die uitdrukt wat er van waarden en 
ambities is opgenomen in jullie beleidsplan. Vanuit deze titel kunnen jullie dan onmiddellijk de brug 
maken naar een korte inleiding waarin het kader van jullie beleidsplan wordt gegeven. 
 

1 INLEIDING 
 
Een halve pagina waarin jullie kort de ambitie van jullie beleidsplan duiden. 
 

2 EXECUTIVE SUMMARY 
 
Op maximum anderhalve pagina een samenvatting van de verschillende elementen van het beleidsplan. 
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3 CONTEXT EN OMGEVINGSANALYSE 
 
Beschrijf op maximum 3 pagina’s de context binnen de eerstelijnszone. Beschrijf het aanwezige aanbod, 
bestaande samenwerkingen en projecten, opvallende aspecten wat betreft zorgvragen en -noden die al 
dan niet verbonden zijn met typische kenmerken van jullie werkingsgebied. Geef opportuniteiten en 
mogelijkheden weer en heb ook aandacht voor problemen of moeilijkheden. Eindig met vanuit deze 
omgevingsanalyse een aantal beleidsuitdagingen te duiden die het startpunt vormen voor het beleidsplan. 
 
Tip: als je in jullie voorbereiding materiaal hebt gebruikt van bestaande omgevingsanalyse, of je hebt 
ergens een SWOT-analyse uitgevoerd (of vergelijkbare werkvormen), gebruik dan het materiaal dat hieruit 
tevoorschijn kwam. 
 

4 BELEIDSPLAN 
 

4.1 Missie en visie 
 
Geef jullie missie en visie weer in maximum anderhalve pagina. 
 

4.2 Centrale waarden en principes 
 
Beschrijf de centrale waarden en principes die jullie in jullie werking voorop willen stellen. 
 

4.3 Strategische en operationele doelen 
 
Werk jullie beleidsplan uit in een aantal strategische doelstellingen (maximum 5), die verder 
geconcretiseerd worden in een beperkt aantal meer operationele doelstellingen (2 tot maximum 5). 
Beschrijf, indien reeds mogelijk, concrete acties die je onder operationele doelstellingen plant. Geef ook 
weer op basis van welke informatie jullie zullen bepalen of jullie het vooropgestelde doel behalen 
(criteria/indicatoren). Om dit verder uit te schrijven, kunnen jullie onderstaande tabel gebruiken. 
 
Voor meer uitleg over strategische en operationele doelstellingen, zie bijgevoegde presentatie. 
 
 
Strategische doelstelling 1:  
Operationele 
doelstelling 1.1 

 

Indicatoren  
Operationele 
doelstelling 1.2 

 

Indicatoren  
Operationele 
doelstelling 1.x 

 

Strategische doelstelling 2: 
OD 2.1  

Indicatoren  
OD 2.x  
Indicatoren  
Strategische doelstelling x: 
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OD x.1  
Indicatoren  
…  

 
 

5 BIJLAGEN 
 
Indien er nuttige documenten of tabellen kunnen toegevoegd worden, kunnen die hier opgelijst worden. 


