
Good WritinG 
Practices 

trainingsdatum: 26 november 2019 (4 uur) 
eéndaagse training over het schrijven van intuïtieve, eenduidige procedures waardoor 

instructies voor uw collega’s foutloos te volgen zijn. 

Pcs orGaniseert de traininG

Het opvolgen van procedures kost vaak onnodig veel tijd en onduidelijkheden veroorzaken 

kostbare fouten. soP’s en protocollen zijn in de praktijk onvoldoende georganiseerd, 

overweldigend voor de lezer en bevatten onduidelijke of irrelevante informatie. 

Om deze fouten te voorkomen en de brug tussen theorie en praktijk kleiner te maken heeft 

PCS een training ontworpen welke u de basisprincipes van Good Writing Practices bijbrengt.

Enkele van de onderwerpen welke in deze training behandeld worden zijn; de stakeholders bij 

het schrijven van goede procedures, schrijftechnieken, en tools voor het analyseren, organiseren 

en presenteren van informatie.

inschrijven?
Dat kan via de website 
www.pcs-nl.com of 
stuur een e-mail naar  
trainingen@pcs-nl.com

“Easy writing is hard work.” 



doelGroeP:

Deze training is bestemd voor medewerkers in de farmaceutische industrie betrokken 

bij het schrijven of reviewen van procedures. Zoals Subject Matter Experts (SME’s), 

afdelingshoofden, leidinggevenden, QA Officers/Specialists en documentalisten.

leerdoelen:

• Geschikte schrijvers en reviewers kiezen voor het schrijven en reviewen van procedures

• Eenduidige instructies schijven, waardoor geen verwarring meer ontstaat

• Procedures visueel structureren zodat informatie eenvoudig opgenomen wordt

• De tekst indelen zodat informatie snel vindbaar is

resUltaten:

• Minder fouten en afwijkingen door eenduidige en gestructureerde procedures 

• Efficiëntere werkwijze door het snel en eenvoudig vinden van 

 de juiste informatie

• De juiste mensen betrokken bij het 

 schrijven en reviewen  van procedures

inHoUd:

3  Het doel van goed geschreven procedures

3  Wat zegt de GMP over documentatie?

3  Het effectief verwerken van informatie

3  Het gebruik van definities

3  Hoe orden je een document?

3  De do’s en don’ts bij het aanbrengen 

 van structuur

3  Geschreven communicatietechnieken

3  Het belang van segmenteren

3  Workshops – leren door zelf doen

 
Raadpleeg onze website www.pcs-nl.com of mail

naar trainingen@pcs-nl.com voor meer informatie,

inschrijvingen en algemene voorwaarden.

Good WritinG Practices 

Tot ziens op de training!

Brein

Structuur 

Team

Proces

e425,- 
excl. btw

Training:  Good Writing Practices 

Datum:  26 november 2019

Tijd:  12.30 – 17.30 uur

Locatie:  Hotel Mitland, Utrecht

Kosten: e425,- excl. btw

Vroegboekkorting is van toepassing bij tijdig 

inschrijven. scHriJFt U ZicH nU in! 

Via trainingen@pcs-nl.com of www.pcs-nl.com 
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