Het college van bestuur van het Nova College …
… hoeft niet langer te puzzelen op beleidsstukken
De beleidsstukken van de beleidsadviseurs van het Nova College waren niet altijd
even helder, waardoor ze vragen opriepen bij het college van bestuur en de
directeuren. Waarover moesten zij nu precies een besluit nemen? Waarom nu? En waar
moesten ze rekening mee houden? Het gevolg: de besluitvorming verliep traag doordat
beslissers eerst de kwaliteit van de stukken bespraken voordat ze de inhoud in
konden duiken. Zonde! Daarom besloot het Nova College ons in te schakelen om een
format te maken voor de beleidsstukken. En om alle beleidsadviseurs te trainen om
met het format te werken. Sandra Scheffer, bestuurssecretaris bij het Nova College,
vertelt over …

“Eerst moesten
beslissers alle stukjes
van een puzzel zelf bij
elkaar rapen.
En nu krijgen ze
puzzels waarin alle
stukjes al voor ze zijn
gelegd.”

Wilt u ook aan de
slag met uw
beleidsstukken?
Neem gerust
contact met ons op
via loo@lve.nl of
(0318) 69 69 00.
Onze adviseurs
geven u graag een
passend advies.

… de voordelen van het format voor beleidsschrijvers
“Het format helpt de adviseurs heel erg bij het aandragen
van informatie. Ze moeten de informatie namelijk
onderbrengen in rubrieken. Waardoor ze gedwongen
worden om goed na te denken over vragen als ‘waarover
moeten de collegeleden precies een besluit nemen?’, ‘wat
zijn de redenen om ‘ja’ tegen mijn advies te zeggen?’ en
‘waar moeten ze rekening mee houden als ze ‘ja’ zeggen?’.
Dat zorgt ervoor dat de stukken korter en beter
onderbouwd zijn dan voorheen. Zelf ervaar ik het als dat
de schrijvers een puzzel aan het leggen zijn. En die is
compleet als ze het laatste stukje gelegd hebben.”
… de voordelen van het format voor het college van
bestuur
“Het format zorgt ervoor dat alle stukken in 1 lijn
geschreven zijn. Daardoor kunnen beslissers veel sneller
de antwoorden op hun vragen vinden. Dat is door de
structuur en de kopjes die ze in 30 seconden kunnen
scannen in 1 oogopslag helder. Bovendien staat alle
informatie nu in een logische volgorde. Als we het voorbeeld
van de puzzel weer aanhalen, zou ik het zo omschrijven:
beslissers moesten eerst zelf alle stukjes van de puzzel bij
elkaar rapen en nu krijgen ze puzzels waarin alle stukjes al
voor ze zijn gelegd. Dat krijg ik ook van ze terug. Natuurlijk
betekent dit niet dat ze op alle stukken ‘ja’ zeggen. Maar
een ‘nee’ wordt dan in ieder geval veroorzaakt door de
inhoud van een stuk en niet door de vorm. Daarnaast geeft
het format voorzitters van vergaderingen ook echt houvast.
En het verslagleggen is makkelijker. Wat allemaal bijdraagt
aan het geheel van besluiten maken.”

“Een ‘nee’ op een advies gaat nu over de inhoud
van een stuk. En niet over de vorm.”

Loo van Eck
Pascalstraat 28, 6716 AZ Ede
Postbus 274, 6710 BG Ede

… de voordelen van het format voor Sandra zelf
“Als schrijver vind ik het format echt super! Het is heel
prettig werken. Als je een advies hebt geschreven dat
goed in elkaar steekt dan denk je: yes, er ligt nu gewoon
een goed advies. Als bestuurssecretaris vind ik het heel
gemakkelijk dat alle stukken nu dezelfde opbouw hebben.
Daardoor kan ik ze goed onderling vergelijken. Waardoor
ik schrijvers zelf gemakkelijker kan adviseren of ze het
advies kan geven om eens met elkaar mee te kijken. Ik
merk dat de training waarin de adviseurs leerden om met
het format te werken ook heel nuttig is geweest. Daar kan
ik namelijk op teruggrijpen als ik ze advies geef.”
Sandra vertelt wat er voor nodig is om zo’n project te
laten slagen …
“Het is belangrijk dat alle beleidsschrijvers ook een training
volgen zodat ze goed weten hoe ze met het format kunnen
werken. Dan gaat het format echt leven en gaan de adviseurs
er ook mee oefenen. Daarnaast moeten de beslissers
natuurlijk ook op een nieuw format zitten te wachten. Als ze
het fijn vinden om 10 pagina’s tekst te lezen, dan zijn ze er
misschien niet blij mee dat stukken ineens in 30 seconden
op hoofdlijnen te lezen zijn. Zorg er dus voor dat iedereen die
dit in zijn werk toepast, meegaat in deze ontwikkelingen en
de scholing. Kies de juiste doelgroepen, creëer draagvlak en
neem ze mee in het proces.”

“Wat ik zelf ook heel leuk vind, is dat de
schrijvers zo enthousiast zijn. Ze zien echt het
nut in van het format en de training.”
… en of ze andere scholen ook aan zou raden om met
formats te werken
“Ik zou het format zeker aanraden aan andere scholen.
Wij merken dat de kwaliteit van de adviezen hoger is. Dat
de helderheid in besluitvorming toeneemt. En dat het
bespreken van de stukken minder tijd kost, doordat er
minder ‘ruisvragen’ ontstaan. En wat ik zelf ook heel leuk
vind, is dat de schrijvers zo enthousiast zijn. Ze zien echt
het nut in van het format en de training. Daardoor is het
voor mij niet ingewikkeld om mensen te motiveren om
een opfriscursus te doen. Hoe jullie dat aangepakt
hebben in de training hielp daar erg bij. Je hebt hier altijd
wat aan. Ook in andere sectoren, want het is een manier
van schrijven en gedachten ordenen. In het kader van
‘een leven lang leren’ is het dus echt een aanrader.”
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