
DOMEIN SD OD ACTIE OMSCHRIJVING 2017 2018 2019 2020

10 01 Tegen eind 2020 is de werking van VLP meer geprofessionaliseerd

10 01 Tegen eind 2018 heeft VLP een communicatiebeleid.

10 01
Support verstuurt een stakeholdersbevraging over de verwachtingen 
van de leden.

1/06/2017

10 02
Support analyseert de stakeholdersbevraging over de verwachtingen 
van de leden.

1/08/2017

10 03 Support tekent samen met Bravooh een duidelijke structuur uit. 31/12/2017

10 04
VLP maakt een  nieuwe website zodat alle informatie duidelijk te 
vinden is.

1/03/2018

10 05 Support zorgt voor een maandelijkse nieuwsbrief. 1/01/2018

10 06 Rubriek rond Goed Bestuur opnemen in huidige en nieuwe website 31/01/2017 1/01/2018

10 02 Tegen eind 2020 informeert VLP gericht haar clubs.
10 01 VLP maakt een analyse van de communicatienoden van de clubs. 31/12/2017
10 02 VLP brengt de communicatiegolven voor clubs in kaart. 31/12/2018
10 03 De communicatie naar de clubs is geuniformiseerd. 31/12/2018
10 04 De clubs geven hun informatievoorkeuren online door. 31/12/2018
10 05 De clubs ontvangen informatie op maat. 31/12/2019
10 06 VLP communiceert over haar sociale verantwoordelijkheid 1/09/2018

10 03
Tegen eind 2018 zijn 80% van de respondenten tevreden tot heel 
tevreden over de klantvriendelijkheid van de VLP.

10 01 De VLP-medewerkers volgen een bijscholing rond klantvriendelijkheid. 31/12/2017

10 02
Er zijn duidelijke afspraken m.b.t. de dienstverlening (bv. uitbetaling 
officials).

31/12/2017

10 03 VLP organiseert een fiscaal-juridisch aanspreekpunt voor officials. 31/12/2018

10 04
Tegen eind 2020 zijn 33.000 leden tevreden tot heel tevreden over de 
klantvriendelijkheid van de VLP.

10 01 De VLP-medewerkers volgen een bijscholing rond klantvriendelijkheid. 31/12/2019

VLAAMSE LIGA PAARDENSPORT vzw TIMING



10 05 Tegen eind 2020 is op VLP de werkdruk in evenwicht.
10 01 Het archief is gedigitaliseerd. 1/03/2017
10 02 De medewerkers doen zelfevaluatie m.b.t. hun functioneren. 1/06/2017
10 03 De medewerkers doen zelfevaluatie m.b.t. hun functioneren. 1/06/2018
10 04 De medewerkers doen zelfevaluatie m.b.t. hun functioneren. 1/06/2019
10 05 De medewerkers doen zelfevaluatie m.b.t. hun functioneren. 1/06/2020
10 06 De nieuwe databanken worden getest. 1/07/2018

10 07 Er wordt een analyse gemaakt over de versturing van de lidkaarten. 31/09/2018

10 08
Er wordt een overleg gepland met KBRSF en LEWB om de 
communicatiespreiding af te stemmen.

31/12/2018

10 09 Er wordt voor elke medewerker een eigen visitekaartje gemaakt. 28/02/2017
10 10 De rechtstreekse nummers worden gepromoot naar derden toe. 31/12/2017

10 11
Er worden 3 overlegmomenten ingepland om domeinoverschrijdende 
informatie uit te wisselen.

maart, juli, 
november

10 12
Er worden 3 overlegmomenten ingepland om domeinoverschrijdende 
informatie uit te wisselen.

maart, juli 
november

10 13
Er worden 3 overlegmomenten ingepland om domeinoverschrijdende 
informatie uit te wisselen.

maart, juli, 
november

10 14
Er worden 3 overlegmomenten ingepland om domeinoverschrijdende 
informatie uit te wisselen.

maart, juli, 
november

10 06 Tegen eind 2020 is het personeelsbeleid  geoptimaliseerd.

10 01
Er wordt met elke medewerker minstens 1 functionerings- en 
evaluatiegesprek georganiseerd.

15/12/2017

10 02
Er wordt met elke medewerker minstens 1 functionerings- en 
evaluatiegesprek georganiseerd.

15/12/2018

10 03
Er wordt met elke medewerker minstens 1 functionerings- en 
evaluatiegesprek georganiseerd.

15/12/2019

10 04
Er wordt met elke medewerker minstens 1 functionerings- en 
evaluatiegesprek georganiseerd.

15/12/2020

10 05
Er wordt een persoonlijk opleidings-/begeleidingstrajet uitgewerkt 
voor de medewerkers .

31/12/2018

10 06
Er wordt een analyse gemaakt van de mogelijkheden van het anders 
werken. 

1/07/2018



10 07
We implementeren de wijze van het anders werken indien uit de 
analyse van 2017 gebleken is dat dit voor VLP haalbaar is.

31/12/2018

10 08 De taken van de directeur worden formeel vastgelegd. 1/10/2017

10 09
Er wordt minstens 1 keer per jaar een functioneringsgesprek 
georganiseerd met de directeur.

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

10 07
Tegen eind 2020 zijn 80% van de principe van Goed Bestuur 
gerealiseerd.

10 01 De raad van bestuur maakt een jaarplanning voor hun werking.

10 02
Er wordt een introductieprocedure uitgewerkt voor nieuwe 
bestuurders.

1/04/2017

10 03 De raad van bestuur evalueert jaarlijks haar werking 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

10 04
Er wordt een gedragscode uitgewerkt voor leden raad van bestuur 
met oa. afspraken rond belangenconflict.

1/09/2017

10 02
Tegen eind 2020 moet de paardensport heel toegankelijk zijn in al 
haar facetten. 

10 01 Tegen eind 2020 stijgt het ledenaantal met 10%**.

10 01
Er wordt een promotiecampagne uitgewerkt om het imago van de 
paardensport te doen stijgen.

31/12/2019

10 02
Er wordt een promotiecampagne uitgewerkt om de troeven van de 
paardensport bekend te maken bij kinderen en jeugd (via scholen, 
dus die nog niet aanraking zijn gekomen met VLP)

31/12/2019

10 03
Er wordt een campagne uitgewerkt om de eigen leden de ganse 
waaier van VLP  te leren kennen.

1/05/2019

10 04
De instapvoorwaarden om deel te nemen aan competitie zijn 
geoptimaliseerd.

31/12/2019

10 03
Tegen eind 2020 zorgt VLP voor positieve aandacht van de 
paardensport.

10 01
Tegen eind 2018 werkt VLP aan een positief imago van de 
paardensport.

10 01
Er worden artikels gemaakt over de paardensport voor de niet-
hippische pers.

31/12/2017

10 02
Tegen eind 2020 werkt VLP aan een positief imago van de 
paardensport.

10 01 Er wordt een campagne opgezet over het welzijn van paarden. 31/12/2019




