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*Verplicht 

 
LEIDRAAD VOOR HET OPSTELLEN VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG  

EERSTE 6 MAANDEN VAN DE NORMEN-ANTENNES 
 
DOEL 
 
Deze leidraad moet leiden tot meer uniforme activiteitenverslagen die de evaluaties van de Normen-
Antennes, hierna “NA” genoemd,  zullen vereenvoudigen. Daarnaast is het tevens de bedoeling 
aanvragen en evaluaties beter op elkaar af te stemmen. Op die manier kan op een eenvoudige manier 
worden nagegaan of de geplande doelstellingen en acties gerealiseerd werden. 
 
Termijn en adres voor indiening van de activiteitenverslagen en toelage-aanvragen 
 

- Toelage-aanvraag voor de verlenging van de bestaande NA (cf. doc. E64100 6-10 Template 
van de toelage-aanvraag van de Normen-Antennes), waaraan ook het activiteitenverslag 
van de eerste 6 maanden van het lopende werkjaar wordt toegevoegd (cf. doc. E64100 6-08 
Template activiteitenverslag eerste 6 maanden van de Normen-Antennes): dien in tegen 
uiterlijk 15 oktober voorafgaand aan het werkjaar van de aanvraag. 

- Toelage-aanvraag voor nieuwe NA: dien in tegen uiterlijk 15 februari van het jaar van 
oprichting. 

- Activiteitenverslag van het werkjaar (cf. doc. E64100 6-09 Template jaarlijks 
activiteitenverslag van de Normen-Antennes) en verplichte bijlage met kerncijfers (cf. doc. 
E64100 6-11 Kerncijfers van de Normen-Antenne): dien in tegen uiterlijk 1 maand na het 
beëindigen van de betreffende periode. 

- Zend de toelage-aanvragen en activiteitenverslagen naar de volgende emailadressen bij het 
NBN en de FOD Economie: 

o NBN: normantennes@nbn.be 
o FOD Economie: normen.antennes@economie.fgov.be 
 

 
LEIDRAAD - VERSLAG EERSTE 6 MAANDEN 
 
Per NA  wordt een afzonderlijk activiteitenverslag ingediend dat de activiteiten van de eerste 6 
maanden behandelt en dat gebaseerd is op onderstaande indeling: 
 
 
Voorblad 
 

ACTIVITEITENVERSLAG 
Normen-Antenne 
‘naam Nederlands’ 

‘naam Frans’ 
door ‘centrum’ (voluit) 

‘naam centrum’ (afgekort) 
Periode: van … tot … 
Duur: 6 maanden 
Samenstelling van de ploeg en contactgegevens verantwoordelijke 

http://economie.fgov.be/
mailto:normantennes@nbn.be
mailto:normen.antennes@economie.fgov.be
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*Verplicht 

 
1. Algemene strategie 

 
n.v.t. 
 
 
2. Uitgevoerde activiteiten 
 
Beschrijf de uitgevoerde acties voor de betreffende periode. 
 
2.1. Informatie verwerven 
n.v.t. 
 
2.2. Sensibilisering 
 

2.2.1. Website 
Beschrijf de ondernomen acties om de website te actualiseren en/of aan te vullen (zie de 
leidraad voor de  toelage-aanvragen waarin de vereisten voor de websites van de NA 
opgenomen zijn).  
 
2.2.2. Infosessies en seminaries 

- Vermeld het aantal* infosessies of seminaries dat door de NA georganiseerd werd 
en/of waaraan de NA heeft bijgedragen via een presentatie.  

- Geef voor elke van deze infosessies de volgende info: het onderwerp*, de datum*, de 
doelgroep*, het aantal deelnemers* en de rol* van de NA.  
(De FOD kan de deelnemerslijst opvragen) 

 
2.2.3. Artikels en andere publicaties 
Vermeld het aantal* gerealiseerde artikels en publicaties, hun onderwerp*, het publicatie 
medium*, de oplage*, … 
 

2.3. Technische ondersteuning 
 
De technische ondersteuning betreft het beantwoorden van vragen van individuele ondernemingen. 
Vragen die gesteld werden tijdens infosessies of bij beurzen mogen in dit kader niet meegeteld 
worden! 
 

2.3.1. Op afstand (telefonisch, email) 
Vermeld het aantal* vragen dat door de NA behandeld werd, welke bedrijven, een opsomming 
van vaak behandelde thema’s, … 
 
2.3.2 Ter plaatse 
Vermeld het aantal* vragen dat door de NA behandeld werd, welke bedrijven, waarom, duur, 
… 
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Geef een overzicht van de evolutie van de behandelde vragen tijdens de laatste jaren en evalueer / 
motiveer* deze evolutie: 

 
Werkjaar (niet noodzakelijk 
kalenderjaar) 

Indicatie van aantal behandelde 
vragen door NA 

 Email / tel. Ter plaatse 
20XY -3** Verplicht Verplicht 
20XY -2** Verplicht Verplicht 
20XY -1** Verplicht Verplicht 
20XY (jaar behandeld in 
verslag) – enkel de eerste 6 
maanden 

Verplicht Verplicht 

** Vermeld het aantal maanden indien werkjaar ≠12 maanden 
 

2.4. Andere mogelijke acties 
 

Beschrijf kort andere eventuele acties: cross-sectorale acties, samenwerking met de technologische 
adviseerdienst of externe technische experten, … 

 
 

3. Bijkomende doelstellingen m.b.t. verbeterde toegang van kmo’s tot 
normalisatiewerkzaamheden 

 
3.1. Goede praktijken 
 
Beschrijf uitgevoerde acties ter verspreiding van goede praktijken van kmo’s m.b.t. het gebruik van 
normen en deelname aan normalisatie. 
 
3.2. Informeren en sensibiliseren 
 
Beschrijf uitgevoerde acties die de kmo’s informeren en sensibiliseren m.b.t. hun actieve deelname 
aan normalisatie. 
 
3.3. Normen verstaanbaar maken 
 
Beschrijf uitgevoerde acties m.b.t. de ontwikkeling en verspreiding van documenten voor een beter 
begrip van de meest gebruikte en meest ingewikkelde normen, bv. infofiches. 
 
3.4. Spreekbuis 

 
Beschrijf uitgevoerde acties m.b.t. het optreden als spreekbuis van de kmo’s in de spiegelcommissies. 
 
 
4. Besluit   
 
N.v.t. 
 
5. Bijlages 

 
Technische fiches, artikels, brochures, … 
 


	LEIDRAAD VOOR HET OPSTELLEN VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG
	EERSTE 6 MAANDEN VAN DE NORMEN-ANTENNES
	Doel


