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Richtlijnen	  Policy	  Brief
• Analyseert	  voor-‐ en	  nadelen	  van	  (voorgenomen)	  
beleid

• Maakt	  een	  belangrijk	  punt:	  de	  kernboodschap
• PB	  biedt	  argumentatie	  en	  discussiestof	  bij	  die	  
kernboodschap

• Focus:	  één	  overkoepelend	  probleem
• Haakt	  aan	  bij	  actualiteit	  of	  is	  agenda-‐zettend
• Geeft	  antwoord	  op	  vragen	  van	  beleidsmakers:	  wat	  
is	  het	  probleem,	  wat	  moet	  anders,	  moet	  de	  
overheid	  iets	  doen	  of	  laten,	  hoe	  en	  waarom,	  
relevante	  ervaringen	  buitenland,	  wat	  kost	  het	  of	  
levert	  het	  op,	  enz
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SAMENVATTING

Inhoud:	  de	  kernboodschap van	  de	  PB,	  de	  
beleidsrichtingen en de	  hoofdargumenten daarbij
Eerste alinea geeft het	  beknopte antwoord op	  de	  
hoofdvraag

Samenvatting	  geeft	  antwoord	  op	  de	  volgende	  vragen:
• Wat	  zijn	  de	  beleidsrichtingen	  die	  deze	  PB	  
aanbevelt?

• Op	  welke	  argumenten	  is	  dat	  gebaseerd?	  
• Hoe	  is	  dit	  onderzocht	  of	  vastgesteld?



INLEIDING

Inhoud:	  omschrijving	  probleem	  +	  beleidscontext	  /	  
aanleiding	  

Inleiding	  geeft	  antwoord	  op	  de	  volgende	  vragen:
• Wat	  is	  het	  onderwerp?	  Wat	  is	  het	  probleem?	  Wat	  
is	  de	  aanleiding?	  Waarom	  is	  dit	  belangrijk?

• Wat	  is	  de	  hoofdvraag	  van	  deze	  PB?	  +	  wat	  is	  het	  
antwoord	  (kernboodschap)

• Voortuitblik -‐>	  korte	  aanduiding	  van	  opbouw	  of	  
behandeling



• Samenvatting biedt	  inhoudelijke	  
kerninformatie	  (-‐>	  piramide)	  geeft	  antwoord	  
op	  de	  hoofdvraag

• Inleiding leidt	  het	  onderwerp	  in,	  licht	  
relevantie	  toe,	  motiveert	  de	  lezer,	  formuleert	  
de	  hoofdvraag	  en	  biedt	  vooruitblik	  
– de	  enige	  overlap	  met	  samenvatting	  is	  de	  korte	  
weergave	  van	  de	  kernboodschap



Koppen

• Thematisch	  (noemt	  onderwerp)
• Methodisch	  (benoemt	  de	  stap	  in	  de	  redenering)
• Concluderend	  (is	  een	  –beknopte-‐ kernzin)
• Vragend	  (signaleert	  de	  inhoud)



VERDRINGING	  OP	  DE	  ARBEIDSMARKT
Thematisch
PROBLEEMANALYSE
Methodisch
HET	  ROER	  MOET	  OM
Concluderend
WAT	  ZIJN	  ALTERNATIEVEN?
Vragend



PB	  Scientia	  potentia	  est
De	  opkomst	  van	  de	  makelaar	  voor	  alles

1. Platforms	  veranderen	  de	  wereld
2. Hoe	  ordenen	  platforms	  informatie?
3. Risico’s	  bij	  ordening	  van	  informatie
4. Hoe	  werkt	  concurrentie	  tussen	  platforms?
5. Beleidsopties	  voor	  transparantie



PB	  	  Integraal	  onderzoeksbeleid:	  doelen	  
en	  instrumenten

1. Inleiding
2. Publieke	  onderzoeksinvesteringen
3. Keuzes	  bij	  onderzoeksbeleid
4. Huidig	  onderzoeksbeleid	  gecategoriseerd
5. Toepassingen
6. Conclusies



PB	  De	  introductie	  van	  dure	  
technologie	  in	  de	  zorg

1. Inleiding
2. Nieuwe	  technologie ongemerkt	  in	  het	  pakket
3. Al	  snel	  te	  veel	  dure	  nieuwe	  technologie
4. Beleidsopties



Inclusieve	  globalisering

• Inleiding
• Meer	  kansen	  maar	  niet	  iedereen	  beter	  af
• Verschuivingen	  op	  de	  arbeidsmarkt	  leiden	  tot	  
onzekerheid	  over	  banen	  en	  lonen

• Toch	  nauwelijks	  meer	  inkomensongelijkheid	  in	  
Nederland

• Wat	  kan	  beleid	  doen?


