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Het formuleren van een beleidsplan 
 

 
Wat is een beleidsplan? 
 
Binnen elke organisatie bestaat impliciet of expliciet wel enige overeenstemming over de doelen die 
de organisatie nastreeft of dient na te streven. Hoewel de discussie over de wijze waarop 
doelstellingen tot stand komen interessant en van groot belang is, wordt hierbij op dit ogenblik niet 
stilgestaan. Het uitgangspunt van dit betoog is dat de doelstellingen van de organisatie op één of 
andere manier bekend zijn. 
Als doelstellingen eenmaal bekend zijn resteert de vraag op welke wijze doelstellingen gerealiseerd 
kunnen worden. Het antwoord op deze vraag wordt beleid genoemd. 
 
Beleid is de opsomming van wegen waarlangs en middelen waarmee de organisatiedoelen 
worden bereikt. 
 
Om van de formulering van het beleid -meestal op een sterk gegeneraliseerd niveau- te komen tot een 
richtlijn voor het dagelijks handelen moeten een aantal ‘vertaalstappen’ worden gemaakt. De eerste 
stap is de formulering van een beleidsplan. 
 
Een beleidsplan voor een bepaalde periode is een opsomming van de doelstellingen die 
gedurende die periode gerealiseerd moeten worden, en ook een opsomming van de middelen 
die voor die realisering moeten of kunnen worden aangewend. 
 
Het beleid is meestal in algemene termen geformuleerd. Het beleidsplan dient daarentegen zodanig 
geformuleerd te zijn dat aan het eind van de planperiode eenduidig vastgesteld kan worden of de 
gestelde doelen met de beschikbare middelen zijn bereikt. Het beleidsplan heeft daarom een sterk 
meetbaar karakter. 
 
 
Waarom een beleidsplan? 
 
Het invoeren van een beleidsplan bevordert het planmatig handelen, en ook de coördinatie van 
activiteiten. 
 
Het opstellen van een beleidsplan dwingt ertoe dat men zich een duidelijk beeld vormt van: 
 
1. Wat men in de planperiode bereiken wil. 
 
2. Hoe men het bereiken wil. 
 
3. Welke omstandigheden invloed uitoefenen op het bereiken van het gestelde doel. 
 
4. De wijze waarop eventuele deelplannen op elkaar moeten worden afgestemd. 
 
Deze beeldvorming stimuleert de coördinatie en ook het doelgericht planmatig denken en handelen. 
 


