
  

 

Soorten beleid 
 

Plannen voor de korte, middellange en 
lange termijn 
 

Beleid is het vastleggen van doelen, middelen en een tijdpad. Liefst gekoppeld aan 

een plaats en tijd. Onder beleid verstaan we de weg die u met uw organisatie 

bewandelt om uw doelen te bereiken. Belangrijk om daar goed over na te denken. 

Deze folder helpt u op weg. 

 

Beleid is belangrijk omdat: 

 het richting geeft aan het handelen en leiding geven binnen de organisatie 

 het iets zegt over de wijze van omgaan met elkaar, de organisatievorm en 

organisatiecultuur 

 het duidelijk maakt wat iedereen van elkaar kan verwachten 

 het duidelijkheid schept voor de subsidiegever en andere betrokken partijen 

zoals stakeholders en partners 

 het een richtlijn is voor deelbeleid zoals financiën, accommodatie, het werken 

met vrijwilligers, etc. 

 

We onderscheiden drie soorten beleid: 

 Langetermijnbeleid voor een periode van 10 jaar 

 Middellangetermijnbeleid voor een periode van 3 tot 5 jaar 

 Korte-termijnbeleid voor een periode van ongeveer 1 jaar 

 

Langetermijnbeleid 

Het langetermijnbeleid richt zich op een periode van 10 jaar. In het langetermijnbeleid 

staat wat een organisatie of een instelling op de lange termijn of uiteindelijk wil 

bereiken. Verder omschrijft het wat de organisatie wil en wat hen bindt. 

Bijvoorbeeld: “De Nederlandse Hartstichting zet zich in voor het terugdringen van hart- 

en 

vaatziekten, zodat deze niet langer de grootste oorzaak zijn van vroegtijdige sterfte en 

invaliditeit” 

Het langetermijnbeleid is een richtsnoer en bepaalt de koers. Het ligt tamelijk vast. De 

doelstellingen verandert u niet zomaar. 
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-> Denk hierbij aan de manier waarop u uw visie heeft geformuleerd. Dat is een 

droombeeld, een toekomstperspectief. In tegenstelling tot de missie, staat de visie niet 

ter discussie. Het beschrijft het hogere doel van de organisatie;   

 

Middellangetermijnbeleid 

Hierbij gaat het om een periode van drie tot vijf jaar. Wanneer u een 

middellangetermijnbeleid gaat ontwikkelen, vertaalt u uw doelstellingen in 

werkdoelen. Dit kunt u doen door een analyse van de omgeving te maken, een externe 

analyse: 

 Met welke ontwikkelingen hebben wij te maken?  

 Is dat een kans of een bedreiging? 

Vervolgens maakt u een interne analyse: 

 Waarin zijn we sterk/zwak?  

Daarna kunt u de doelen vaststellen voor de middellange termijn en een strategie 

uitzetten om die doelen te bereiken. Zo ontstaat een beleidsplan.  

 

-> Denk hierbij aan het strategisch plan van de organisatie. Dit plan beschrijft hoe u uw 

doelstellingen wilt bereiken en geeft een samenhangende reeks stappen aan voor het 

handhaven van de continuïteit op langere termijn.  

 

Korte-termijnbeleid 

Veel uitvoerende besturen werken vaak met korte-termijnbeleid. Dit is eenvoudigweg 

een werkplan of jaarplan met een jaarbegroting. Het gaat dan om de planning van de 

activiteiten voor het komende jaar. 

 

-> Denk hierbij aan de jaarrekening en het jaarverslag. Wanneer uw jaarplan volledig in 

is uitgevoerd, heeft u eigenlijk uw jaarverslag al op orde.  

 
 
 
 


