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IProcesdoel

Het doel van dit proces is het met constante kwaliteit uitvoeren 
van de activiteiten rond de revisie van beleidsstukken. Gezamenlijk 
vormt dit een geplande stroom aan activiteiten

Helderheid verschaffen in de rollen en verantwoordelijkheden 
binnen het proces. 

Wie is proceseigenaar

Dit proces hoort thuis op de afdeling …. (Staf en 
Bedrijfsmanagement?)

De proceseigenaar is …. rol (directeur Bibliotheekopganisatie?).

Randvoorwaarde voor het uitvoeren van het proces 

Er is van alle beleidsdocumenten een basis aanwezig, anders in de 
planning het formuleren van nieuw beleid opnemen.

Inleiding Revisieplanning Beleidsstukken

Rollen binnen het proces

- Directeur (Dir)

- Eventueel rol met gedelegeerde verantwoordelijkheid

- Raad van Bestuur / Raad van Toezicht (RvB / RvT)

Wie bepaalt of het proces met de juiste kwaliteit wordt uitgevoerd

De betrokken rollen zijn verantwoordelijk voor het conform proces 

uitvoeren van de werkzaamheden. 

De proceseigenaar is verantwoordelijk voor de toetsing en borging van 

de kwaliteit van de uitvoering van het proces.

Wat hoort er niet bij, maar valt onder een ander proces

1.    Opstellen begroting

2.    Opstellen subsidieaanvraag

3.    Opstellen meerjarenplan/jaarplan

4. Opstellen jaarverslag

5. Opstellen jaarrekening



Revisie alle stukken 
gereed

Revisieplanning 
Beleidsstukken

Bijlage 2 bij revisieplan beleidsstukken. ‘Leg 
database aan voor beleidsstukken’.
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Bijlage 1 bij revisieplan 
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Bijlage 1 bij revisieplan beleidsdocumenten

Naam Beleidsdocument

Versie :

Eigenaar : Directeur; ..naam…

Datum :

Goedgekeurd RvT/RvB :

Loopt tot :

Revisieplanning en Bijlage 1 bij Revisieplanning Beleidsstukken

Revisieplanning 
deze is als aparte bijlage gepubliceerd op https://www.probiblio.nl/transitie-en-optimalisatie-strategie

Bijlage 1 bij revisieplanning

https://www.probiblio.nl/transitie-en-optimalisatie-strategie


Bijlage 2 bij Revisieplanning Beleidsstukken

• Voor geplande revisie is een Q opgenomen, dit is een 
richting, je zal deze zelf specifieker moeten maken met 
bv. een  weeknummer. Ik zou de revisies ook opnemen 
in de jaarplannen of je activiteitenkalender om e.e.a. 
te borgen.

• De ingevulde velden zijn een voorbeeld, dit geeft 
richting aan de wijze waarop je het zou kunnen doen.

• Bestaande documenten krijgen een versie 1.0 als basis 
om vanaf nu met versiebeheer te gaan werken. 
Volgende werkversies worden 1.1, 1.2… etc tot er een 
goedgekeurde nieuwe versie is, dat wordt dan 2.0

• De directeur is eigenaar van alle beleidsstukken, de 
verantwoordelijkheid voor revisie kan worden 
gedelegeerd maar de directeur blijft 
eindverantwoordelijk. Aanname is dat alle 
beleidsstukken moeten worden goedgekeurd door de 
RvT/RvB, in deze kolom kan je aangeven op welke 
datum dit is gebeurt.

• In bijlage 1 vind je een bestandje dat je op de pagina 
na het voorblad van alle beleidsstukken kan invoegen. 
Als je een document voor je hebt kan je meteen zien 
of het een actuele versie is.

Voorbeeld voor boomstructuur voor het opslaan van de documenten 

 1. Beleidsstukken 

 1.0 Revisieplan beleidsstukken  

 1.1 Visiedocument-Beleidsplan 

        Archief Visie-Beleidsplan 

   2017-12-..  Visie-Beleidsplan (= actuele plan) 

 1.2 Begroting 

         Archief Begroting 

   2017-12-..  Begroting (= actuele begroting) 

 1.3 A3 jaarplan 

        Archief A3 jaarplan 

   2017-12-..  A3 jaarplan (= actuele jaarplan)  

(Je zou kunnen overwegen om hier ook nog een map aan te maken met de 

afdelingsjaarplannen) 


