
 

 

 

 

Aanbevelingen formuleren  
Veel mensen en jongeren hebben zelf goede ideeën, hebben een beetje kritiek op het 

gemeentebestuur, willen zelf meedenken of vinden lokaal beleid gewoon boeiend. Maar hoe beter jij je 

aanbevelingen formuleert, hoe groter de kans dat deze worden opgepikt door beleidsmakers of 

partijen. Dat is niet omdat politici lui zijn, integendeel, hoe concreter een voorstel hoe sneller zij er ook 

mee aan de slag kunnen. Ze kunnen er natuurlijk ook mee scoren bij kiezers of achterban.  

Politiek beleid beïnvloeden is altijd een beetje geven en nemen. Een gouden regel is: ‘hoe beter 

geformuleerd, hoe groter de kans dat de politiek hiermee aan de slag gaat.’ Maar vooral durf maar 

gewoon! Alles wat je aanreikt is beter dan niets aanreiken. We geven jullie 7 basisprincipes mee en 

gaan dan wat dieper in op ‘Beleidsdoelstellingen’ formuleren 

 

 

7 basisprincipes om in je achterhoofd te houden. 
 

1 Het doelpubliek van je aanbeveling is altijd een beleidsmaker. Gebruik dus ook hun taal, een 

aanbeveling hoeft niet uitgeschreven te zijn in een begrijpbare versie voor je achterban. 

2 Een aanbeveling is op zich niets meer of minder dan een goed idee uitschrijven. Om dit idee 

politiek uit te voeren moet dat in ‘Beleidsdoelstellingen’ worden uitgedrukt. Schrijf wat je kan ook 

neer in beleidsdoelstellingen*.  

3 Bied altijd een oplossing aan, geef dus niet een aanbeveling als “we vinden …. niet goed”. 

4 Probeer bij elke aanbeveling ‘wins’ voor verschillende doelgroepen of beleidsvelden aan te 

tonen. 

5 Voeg een voorbeeld toe van hoe ze dat in een andere gemeente ( of land) aan pakken. 

6 Geef aan welke actoren (eventueel jijzelf) een rol kunnen spelen in de uitvoering. 

7 Een aantrekkelijke aanbeveling voor een politieker is meestal een combinatie van kleine quick 

wins, zaken die snel kunnen worden uitgevoerd en toegepast. En een stuk langetermijnvisie.  

Dit lukt lang niet voor elke aanbeveling, maar geef je een lijst van verschillende aanbevelingen 

mee, probeer dan ook een evenwicht te hebben in snelle resultaten en langere termijn projecten. 

 

 

 

 
 
 
 



 
  
 
Beleidsdoelstellingen?! 
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Wat moeten we daarmee?! 
 

In het eerste jaar na de verkiezingen schrijft jouw gemeente ook een strategisch meerjarenplan. 

Daarin worden alle beleidsdoelstellingen gekoppeld aan budgetten voor de komende zes jaar. 

In dit plan legt de gemeente uit aan welke doelen of acties ze geld zullen uitgeven de komende 6 jaar. 

Wil je echt wegen op je beleid op lange termijn is dit de ideale periode om daar een beleidsdoelstelling 

in te krijgen. Hoe accurater jouw beleidsdoelstelling hoe beter uiteraard. 

 

 

 Hebben jullie een dossier waarmee je echt beleidsbeïnvloeding wil realiseren?   

 Giet jullie benoemde doelstelling in een BELEIDSDOELSTELLING* (met daaraan gekoppeld één 

of meerdere acties?) 

 Bezorg dit aan de verschillende verkozenen die samen de meerderheid vormen in jouw 

gemeente.  
 
 
 

Definitie van een Beleidsdoelstelling: 
 

Een beleidsdoelstelling is een intern/extern resultaat of effect dat de gemeenteraad wil bereiken. 

 

Intern= gemeentediensten of personeel  

 vb: Tegen 2020 beschikken alle medewerkers over een minimale EHBO kennis 

 

Extern= gemeente  

 vb: Tegen 2020 zijn er 150 kinderopvangplaatsen meer in de gemeente 

Probeer het resultaat en effect in een cijfer uit te drukken, maar dat is niet altijd mogelijk. 
 

Kunnen we enkel in het planningsjaar invloed hebben?! 
 

Uiteraard niet. Er is altijd nog ruimte om  in de andere jaren beleidsinvloed uit te oefenen.  

Het is wel het gemakkelijskte binnen een vooropgestelde beleidsdoelstelling. 

 

 Hebben jullie een dossier waarmee je echt beleidsbeïnvloeding wil realiseren?  

 Ga na of er in het strategische meerjarenplan van je gemeente een beleidsdoelstelling staat die 

je kan koppelen aan jouw dossier.  

 Heb je een gevonden? Giet jullie dossier in acties die in deze BELEIDSDOELSTELLING zou 

passen. Bezorg dit aan de betrokken schepenen van jouw gemeente. 

 Heb je er geen gevonden? Giet jullie benoemde doelstelling in een BELEIDSDOELSTELLING* 

(met daaraan gekoppeld één of meerdere acties? Kans op slagen is gewoon kleiner) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


