
Verslag workshop: beleid schrijven door Roel Hekking 
 
Er waren 15 deelnemers aanwezig. Eerst werd een inventaris gemaakt van de vragen die we 
hadden voor deze workshop. Zo kwamen vragen als: 
Wat kan ik duidelijk maken 
Wat ben je aan het doen als je iets schrijft 
Hoe nemen we nieuwe ontwikkelingen mee 
Wat is het verschil tussen een kadernotitie en een beleidsplan en een visiedocument 
Hoe vind ik nieuwe taal.  
Wat is het verschil tussen een missie en een visie 
Hoe positioneer ik mij 
Wanneer levert het wat op in de communicatie met de organisatie 
 
 
 
 
Belangrijk voor het schrijven van een beleidstuk is de vraag: wie heeft hierom gevraagd? 
Hoe gaan we dit aanpakken (met het hele team of een iemand aanwijzen0  
Voor wie wordt dit geschreven 
Wat is het doel en Waarom? 
 
Vaak schrijft een heel team het beleidsstuk en heeft men de behoefte zichzelf te laten zien 
via het beleidsstuk. De vraag is of dit het middel is voor zichtbaarheid.  
 
Daarnaast is de taal waarmee je zichtbaar wilt worden belangrijk. Er is vaktaal, taal van de 
zorg en beeldende of verhalende taal.  
 
Vermijdt het uitleggen of verdedigen van je eigen vak. Een arts zal ook niet uitleggen dat hij 
er is om mensen beter te maken.  
 
Schrijf kort en krachtig iets in de trant van: zingeving en spiritualiteit is het domein van 
geestelijke verzorging. Daar zorgen wij voor. Mocht men doorvragen, dan pas is het nodig 
met een kort en krachtige uitleg te komen.  
 
In een beleidsstuk wordt vaak geschreven wat de activiteiten zijn, dit kan in een schemaatje 
worden neergezet. Bijvoorbeeld: er zijn allerlei lagen:  
 Dagelijkse, spirituele en existentiële lagen.  
 
Stem af op  en sluit aan bij de missie van je zorgbedrijf.  
Wat doe je  
Waar streef je naar 
Houdt het kort 
 
Probeer in de toon van het stuk jezelf niet boven iedereen te plaatsen, noch onder iedereen. 
Wees je bewust van de zinnigheid van je beroep. Een valkuil kan ook zijn dat je in principiële 
discussies met je collega’s terecht komt terwijl het doel was te communiceren naar anderen 
binnen de organisatie.  
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