Training “Lezen van beleid”
Voor wie?
Iedereen die wel eens beleidstukken
‘moet’ lezen. Gemeenteraadsleden,
leden van een ondernemingsraad of
cliëntenraad of gewoon betrokken
burgers.

Resultaat voor u
Na afloop van de training:
 Ziet u sneller de kern en de
hoofdlijnen van het verhaal;
 ontdekt u eenvoudig wat er mist;
 kunt u niet alleen uw inhoudelijke en
politieke mening onderbouwen, maar
ook uw mening geven over de
kwaliteit van het beleidstuk.

Waarom voor u?
Als lezer bent u niet altijd thuis in de
materie. Toch wilt u een goed oordeel
geven, de kern en hoofdlijnen vinden en
de juiste vragen stellen. Ook de meer
ervaren lezers staan wekelijks voor die
uitdaging.

Kosten
De kosten zijn € 190,- excl. BTW per
persoon.
We komen ook graag naar uw
organisatie, zodat u en uw collega’s
samen kunnen trainen. Dan kunnen we
ook stukken gebruiken van uw eigen
organisatie. Een in-company training kost
€ 1250,- (exclusief BTW) voor een groep
tot 10 personen.

Opzet
De training duurt ongeveer twee uur en
vindt plaats op ons kantoor vlakbij
station CS in Amersfoort.
De training wordt gegeven door Hemmo
Hemmes, bestuurskundige en zeer
ervaren in het schrijven en toetsen van
beleid op kwaliteit.
Inhoud
De training is gericht op het toetsen van
beleidsstukken. Dit doen we door te
ervaren, te oefenen en te bespreken. Na
een korte introductie over beleid, krijgt u
een uitleg over het Focusmodel®,
waarmee u met meer structuur kunt
lezen.
De training is geen cursus snellezen,
maar een training in het beter lezen, met
als doel om in wisselwerking met de
schrijvers te komen tot betere kwaliteit.

van Asch van Wijckstraat 9
3811 LP Amersfoort

Enkele reacties van deelnemers:
“Praktische tips/tools om snel tot de
kern van beleidsstukken te komen.”
“Helder en heel duidelijk uitgelegd door
een zeer enthousiaste en ter zake
kundige trainer.”

06 29 422 258
KvK 32130916

oktober 2017

info@topstukken.com
www.topstukken.com

