Beleidsontwikkeling
Cursus 'Schrijven met beleid'
De frustratie van elke toegewijde ambtenaar: Een goed doordacht beleidsstuk, (nauw)keurig verwoord en
volgens de regels opgemaakt. Voorzien van het gebruikelijke oplegstuk en op tijd in de procedure ingebracht.
En toch wordt het voorstel niet overgenomen of wordt inhoudelijk een andere keuze gemaakt. Dat kan een
bewuste (politieke) keuze zijn. Dat is dan zo.
Maar het kan ook liggen aan de presentatie en leesbaarheid van het beleidsstuk. Te dik, verkeerde toon, niet
afgestemd op de ontvanger, slecht gestructureerd, ontoegankelijk taalgebruik, onaantrekkelijk opgemaakt. De
cursus 'Schrijven met beleid' zien laat wat daar aan te doen is.

Waar gaat het over?
De kern van een effectief beleidsvoorstel is niet
alleen dat het goed is geschreven, maar ook dat
het goed wordt gelezen. Het gaat om 'doorkomen
en overkomen'. De cursus 'Schrijven met beleid'
stelt daarom de lezer centraal. Vanuit vier
invalshoeken laten we zien hoe (complexe) inhoud
bij de lezer beter binnenkomt. Daarbij maken we in
de aanpak gebruik van:


gestructureerde stappen in het proces van
schrijven voor beleid en



logische inhoudelijke niveaus van
beleidsteksten.

Voor wie?
De cursus 'Schrijven met beleid' richt zich op
cursisten met schrijfervaring die met meer effect
willen overkomen, zoals:


(senior) beleidsmedewerkers en



(senior) communicatieadviseurs.

Wat kunt u na afloop?
Na deze cursus bent u in staat om uw inhoudelijke expertise met meer effect over het voetlicht te brengen.
Lezers lezen uw stukken met meer plezier en zullen sneller overtuigd raken.


U hebt inzicht in hoe lezersgroepen op verschillende wijzen zijn te benaderen.



U weet belanghebbenden op een constructieve en actieve manier bij het beleid te betrekken.



U stelt met minder moeite effectievere beleidsvoorstellen op.

Praktische informatie
Awareness biedt 'Schrijven met beleid' als maatwerkcursus aan. Dat betekent dat we maximaal inspelen op
uw behoeften en werken met beleidsteksten van de cursisten zelf. De cursus wordt incompany gegeven,
zodat de deelnemers geen tijd kwijt zijn aan reizen. De cursus bestaat uit een reeks van 4 dagdelen, met
voldoende tijd voor individuele opdrachten tussendoor.
Voor meer informatie en om te bespreken hoe we de cursus goed kunnen laten aansluiten op uw wensen
neemt u contact op met:
Paul Weststrate, pwe@awareness.nl of Eric Vink, evi@awareness.nl of bel: 070 – 7890444.

