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Wat leer je?
de training bestaat uit drie modules. in elke 

module staat één kernthema centraal:

Van beleidscontext naar beleidstekst

•  de bestuurlijke context: hoe komt het onder-

werp op de beleidsagenda?

•  Verhelder je opdracht: op welke vraag vormt 

jouw beleidstekst het antwoord?

•   ken het krachtenveld: wie hebben invloed, 

wie zijn de beslissers?

•   Van beleidsnotitie tot evaluatienota: soorten 

beleidsstukken en hun plaats in de beleids-

cyclus

•  Van bierviltje tot bouwplan: hoe zit je be-

leidsstuk in elkaar?

•  Formats voor teksten in verschillende fasen 

van de beleidscyclus: startnota’s, verkennin-

gen, beleidsplannen, visiedocumenten ...

Overtuigen met beleid

•  Beleid schrijven met overtuigingskracht:     

beïnvloed hoe anderen jouw standpunt er-

varen

•  Framing: de sturende kracht van taal herken-

nen en toepassen 

•   Focussen op resultaten, niet op beleidsmaat-

regelen

•   Het juiste taalgereedschap kiezen, metafo-

ren, oneliners, woordkeus

Schrijven vanuit je hoofdboodschap

•  Focus op je lezer: wat betekent dat voor je 

tekstopbouw?

•  Piramidaal schrijven: de hoofdboodschap als 

startpunt

•   Bied je lezer overzicht: kopjes en structuur-

woorden

•  Tips voor begrijpelijke en actieve taal

•  Helder, korter, pakkender schrijven

Voor wie
de cursus Beleid schrijven met impact is be-

doeld voor startende en ervaren beleidsmede-

werkers. Je werkt voor de overheid, in de zorg, 

het onderwijs of het bedrijfsleven en draagt bij 

aan het beleid van de organisatie. Medewer-

kers van de VU, het ministerie van economi-

sche Zaken en gemeente Hilversum gingen je 

voor. 

data & locatie
Beleid schrijven met impact kun je incompany 

organiseren of volgen als privé- of duotraining. 

de data en locatie bepalen we in overleg.

kosten
de kosten voor de incompany- of privétraining 

Beleid schrijven met impact zijn afhankelijk van 

je wensen en de grootte van de groep. Meer 

weten? Bel naar 020 - 598 64 20. We komen 

graag langs voor een vrijblijvend adviesge-

sprek.

schrijf korte, invloedrijke teksten die succesvol bijdragen aan beleidsvorming, 

waar je ook zit in het beleidsproces. Ontwikkel de tekst die jouw beleidsinfor-

matie of beleidsvoorstel perfect ondersteunt: een beleidsstuk dat ook kritische 

lezers informeert en overtuigt. een beleidsstuk met impact.
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