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Beleidskaart

Stap 1
Huidige situatie

Waarom maken we nieuw beleid?

Wat zijn de redenen om nu nieuw beleid te overwegen?
Wat is het huidige beleid en wie heeft dat gemaakt?
Wat komt er uit de evaluatie van het huidige beleid?

Wat is de huidige situatie?

Wat zijn de relevante feiten en cijfers over de huidige situatie?
Wat is het probleem en volgens wie?
Wat gaat goed in de huidige situatie, wat kan beter en volgens wie?
Wat zijn oorzaken van de huidige situatie, welke zijn beïnvloedbaar en door wie?
Wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun belangen bij de huidige situatie?

Wat is de beste optie?

Welke argumenten geven we het meeste gewicht en waarom?
Welke optie of combinatie van opties kiezen we?
Hoe kunnen we de gekozen optie verbeteren op basis van de argumenten?

Wat zijn de argumenten voor en tegen de opties?

Wat zijn (voor belanghebbenden) de argumenten voor en tegen de opties?
Welke feiten en cijfers onderbouwen de argumenten?

Wat zijn opties om van de huidige naar de gewenste situatie te komen?

Wat zijn randvoorwaarden en/of uitgangspunten waaraan de opties moeten voldoen?
Welke opties hebben anderen gebruikt om naar de gewenste situatie te komen?
Welke opties kunnen wij formuleren en wat zijn hun onderscheidende kenmerken?
Welke inzet (geld, mensen, tijd) vragen de opties van belanghebbenden?

Wat is de gewenste situatie?

Wat zijn de inhoudelijke doelen van het beleid, wat moet er anders dan in de huidige situatie?
Tussen welke inhoudelijke doelen bestaat spanning?
Welke inhoudelijke doelen hebben prioriteit en waarom?
Welke meetbare doelen formuleren we en wanneer moeten deze bereikt zijn?

Stap 4
Argumenten

Stap 2
Gewenste situatie

Stap 3
Opties

Stap 5
Keuze

Welke  
inhoudelijke vragen 

beantwoorden wij als 
beleidsmakers stap voor 

stap bij het maken  
van beleid?

Over deze kaart
De Beleidskaart geeft een overzicht van de belangrijkste inhoudelijke vragen die beleidsmakers zich kunnen stellen bij het maken van beleid.  

Het beantwoorden van deze vragen helpt om helder beleid te maken. De kaart gaat over één fase in de beleidscyclus van agenderen, beleid maken, 
uitvoeren en evalueren. De kaart legt de nadruk op de inhoud van beleid. We hebben deze kaart gemaakt en later aangescherpt op basis van 

literatuuronderzoek, vele denksessies met deskundigen en ervaringen in de praktijk. Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk. Meer weten over 
helder beleid maken en het gebruik van de kaart? Neem contact op met De Argumentenfabriek, via +31 20 412 4001 of beleid@argumentenfabriek.nl.
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