
 

 

Het stappenplan naar een werkend 

beleidsdocument 
 

Beleidsvraagstukken waar maar geen beweging in komt  iedere gemeente kent ze. Dat 

kan anders. Op basis van inzichten uit onder andere de agile en design thinking realiseren 

we met alle betrokkenen in hoog tempo een werkend beleidsinstrument. In zes stappen 

stellen we een messcherpe probleemanalyse op, bedenken we creatieve ideeën en 

vernieuwende oplossingen, en perfectioneren we deze voordat we ze opschalen. 

 

Op deze wijze laten we de gebruikelijke aanpak van uitgebreid inventariseren, analyseren, 

opdelen in deelvraagstukken, beleid schrijven en de oplossing aanbesteden in de markt, 

helemaal los.  

 

Beleid en uitvoering worden zo één:  build it, you run  Input en feedback vanuit 

burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zorgt voor kwaliteit, impact en 

maatschappelijk draagvlak. 

 

In onderstaande afbeelding lichten we onze aanpak toe. Stap voor stap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan van aanpak

Een 
messcherpe 
probleem-
analyse
The whole
system in a
room: 
probleemana
lyse tijdens 
interactieve 
sessie. 
Probleem 
achter 
probleem.  
Belang-
hebbenden. 
Beoogde 
maatschappe
lijke impact.

Ideeën 
ontwerpen
Design 
thinking*: 
brainstorm-
fase waarin 
we meerdere 
ideeën 
generen en 
daaruit de 
beste 
oplossing (of 
oplossingen) 
selecteren.

Zo snel 
mogelijk een 
werkend 
prototype
Rapid 
prototyping*: 
realiseren 
minimaal 
mogelijkste, 
werkbare 
prototype 
(MVP) in 
meerdere 
sprints van 
twee weken.

Testen, 
testen, en 
nog eens 
testen
Fail fast*: 
prototype 
uitproberen 
op basis van 
vooraf 
opgestelde 
KPI’s en met 
behulp van 
terug-
koppeling
door 
stakeholders.

Opschalen 
maar
Scale up*: de 
oplossing 
breed 
inzetten om 
de beleids-
doelen te 
realiseren.

Beleid is 
uitvoering 
You build it, 
you run it*: 
betrokkenen 
blijven 
verant-
woordelijk
voor beheer 
en door-
ontwikkeling. 
Geen hard 
onderscheid 
tussen beleid 
en 
uitvoering.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Probleem 
analyse

Ideeën
ontwerp Prototype Testen Opschalen Uitvoeren



 

 

Goed geschud 
 

Organisatieadviesbureau Goed geschud is gespecialiseerd in taaie en strategische 

vraagstukken in het maatschappelijk domein. We laten dingen zien die je uit het oog 

verloren was of die je nog niet eerder zag. Dit doen we met humor en relativering, maar 

ook met een flinke portie eerlijkheid. Goed geschud doet dit voor veel verschillende 

gemeenten, provincies en publieke organisaties.  

 

We werken graag samen met communicatie specialist Peter de Weerd voor adviezen en 

beleid die zich onderscheiden op de inhoud en overtuigen op de vorm. 

 

 

Drie voorbeelden waar we trots op zijn 

 

Voor de Netherlands School of Public and Occupational Health  (NSPOH) geeft Goed 

geschud de nieuwe meerjarenstrategie vorm. Hierin werd de hele organisatie 

meegenomen. En dan niet met enquêtes of enkel interviews, maar via een reis met 

inspiratiesessies, een collegetour en een digitale Large Scale Intervention waarin de hele 

organisatie heeft meegedacht over de toekomst. 

 

Voor de gemeente Almere bouwden we met input van organisaties in de wijken aan een 

nieuwe visie op het jongeren- en kinderbeleid.  

 

Met veel betrokkenen ontwierpen we in opdracht van Eduvier een nieuw 

toekomstscenario voor Flevodrome, een voorziening voor jongeren met afstand tot de 

arbeidsmarkt.  

 
 
 

Meer informatie 
 

Geprikkeld door de uitdaging om via vernieuwende stappen tot een werkend 

beleidsdocument te komen? En heb je zin om hier eens over door te praten met iemand 

van Goed geschud om te zien hoe dit voor jou van betekenis kan zijn? Neem dan contact 

op met Frank Maas via frank@goedgeschud.nl of 06-13920292.  
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