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Samenlevingsresultaten: waardering 
strategische partners  

Samenlevingsresultaten: maatschappelijke  opdracht en 
maatschappelijke tendensen  

0 De organisatie gaat de waardering van de strategische 
partners niet na.   

De organisatie gaat niet na wat haar maatschappelijke opdracht is. 

  De organisatie gaat de maatschappelijke tendensen die een impact hebben op het 
welzijn van de gebruiker en de werking van de organisatie niet na. 

   

   

1 De organisatie gaat ad hoc de waardering van de 
strategische partners na. 

De organisatie gaat ad hoc na of haar maatschappelijke opdracht nog actueel ingevuld 
is. 

  De organisatie speelt ad hoc in op maatschappelijke tendensen die impact hebben op 
het welzijn van de gebruiker en op de werking van de organisatie 

   

2 De organisatie neemt initiatief om de waardering van de 
strategische partners na te gaan. 

De organisatie neemt initiatief om haar maatschappelijke opdracht te actualiseren.  

 .  De organisatie neemt initiatief om in te spelen op de maatschappelijke tendensen en 
de impact op het welzijn van de gebruiker en de werking van de organisatie  

   

   

3 De organisatie verzamelt en analyseert systematisch 
gegevens over de waardering. 

De organisatie actualiseert systematisch haar maatschappelijke opdracht en houdt 
systematisch rekening met maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn 
van de gebruiker en de werking van de organisatie. 

 De organisatie communiceert de analyse van de gegevens 
over de waardering aan de strategische partners. 

De organisatie communiceert maatschappelijke tendensen die impact hebben op het 
welzijn van de gebruiker en de werking van de organisatie, aan de overheid en andere 
betrokkenen. 

   

   

4 Vanuit de analyse van de gegevens over de waardering zet 
de organisatie systematisch acties op rond de inputgebieden 
en de kernprocessen. 

Vanuit de actualisatie van de maatschappelijke opdracht, rekening houdend met  
maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van de gebruiker en de 
werking van de organisatie, zet de organisatie systematisch acties op rond de 
inputgebieden en de kernprocessen. 

 De organisatie linkt de gegevens over de waardering aan de 
resultaten van andere thema’s, waardoor een gefundeerde 
interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden.  

De organisatie linkt de actualisatie van de maatschappelijke opdracht, rekening 
houdend met maatschappelijke tendensen en de impact op het welzijn van de 
gebruiker en de werking van de organisatie, aan de resultaten van andere thema’s, 
waardoor een gefundeerde interpretatie van de gegevens geformuleerd kan worden.   

  De organisatie stelt de werking van de bestuursorganen af op de realisatie van de 
maatschappelijke opdracht.  

   

   

5 De organisatie neemt initiatief en zet samen met 
strategische partners acties op om de waardering en de 
samenwerking te verbeteren.  

De organisatie neemt acties om, samen met andere betrokkenen, vanuit haar 
maatschappelijke opdracht, proactief en constructief maatschappelijke tendensen te 
beïnvloeden.   

 De samenwerkingsacties staan model voor andere 
organisaties.   

De organisatie staat model voor andere organisaties inzake de implementatie van 
maatschappelijke tendensen en nieuwe evoluties in de eigen werking. 


