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Ideeën presenteren 

 

Loop je met een goed plan rond? Lees hoe je jouw ideeën kunt presenteren in de 

organisatie.  

 

Naar het management 

Voordat een idee tot een concrete verandering in de organisatie leidt, zal het door het 

management worden beoordeeld. De eerste stap is om te praten met je manager. Ook al 

heeft deze misschien geen directe beslissingsbevoegdheid, je manager kan aangeven hoe je 

verder kunt handelen. 

Een afspraak maken 

Een serieus plan bespreek je niet even in de lift of naast het koffieapparaat. Je hebt gerichte 

aandacht van je manager(s) nodig, maak daarvoor een afspraak, op een tijdstip dat je 

managers je ook voldoende tijd kunnen geven. 

Een goede voorbereiding 

Bereid je, voordat je een idee presenteert, goed voor. Maak een analyse van het probleem 

waar jouw idee een oplossing voor biedt. Denk daarbij ook na over andere invalshoeken, 

waarom heb je voor deze oplossing gekozen? Je moet kunnen duidelijk maken wat de 

voordelen van jouw plan voor de organisatie zijn. Bij de bespreking kun je kritische vragen 

en reacties verwachten. Naast voordelen breng je eventuele problemen, die bij het invoeren 

van het plan kunnen ontstaan, in kaart en onderzoek je hoe deze kunnen worden opgelost.  

Bied een oplossing aan  

Alleen een probleem aansnijden is niet voldoende. Een organisatie heeft meer aan 

medewerkers die meedenken en oplossingen kunnen aandragen. Ook al wordt jouw idee niet 

positief ontvangen, je laat zien dat je een innovatief denker bent. 

 

Mondeling en schriftelijk presenteren 

Presenteer een plan zowel mondeling als schriftelijk, en geef een zo volledig mogelijk beeld 

van het probleem, de oplossing en de uitvoering van het plan. Als het mogelijk is, neem je in 

het verslag de beraamde kosten van het plan op. Bij de mondelinge presentatie kun je 
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kopieën van het uitgewerkte plan uitdelen, zodat je toehoorders de informatie later nog 

kunnen raadplegen. 

Een helder plan 

Presenteer je plan in heldere taal en een logische structuur. Een plan dat duidelijk overkomt, 

wordt in de regel sneller geaccepteerd dan iets wat veel vragen oproept.  

 

Ga brainstormen 

Jouw idee zal misschien moeten worden aangepast aan omstandigheden of doelstellingen 

binnen de organisatie. Je managers kunnen aanvullingen of wijzigingen voorstellen op het 

oorspronkelijke plan. Grijp de kans aan om hierover mee te denken; en bereid je voor om 

met je leidinggevenden te brainstormen. Een goed plan is vaak het resultaat van de inzet 

van meerdere mensen. 

Blijf positief en behulpzaam 

Wanneer jouw idee in behandeling is, wees dan positief en behulpzaam, en sta open voor 

eventuele wijzigingen in het plan. Ook al ben je het niet eens met de voorgestelde 

veranderingen, het is niet raadzaam om negatief op nieuwe inbreng te reageren: ‘Ja maar, 

zo heb ik het niet bedoeld…’. Je kunt tijdens dit proces aangeven wat jij vindt, zonder je 

krampachtig vast te houden aan het oorspronkelijke plan. Een idee kan zo groeien. 

Geloof in jouw idee 

Als je jouw enthousiasme en overtuiging kunt overbrengen, zullen anderen eerder bereid zijn 

hun steun aan jouw plan te geven. Vermijd opmerkingen die twijfels en een negatieve sfeer 

oproepen; kritiek kun je positief ombuigen en zo weer gebruiken om je idee kracht bij te 

zetten. 

Vergeet je collega’s niet 

Hebben je collega’s bijgedragen aan de ontwikkeling van jouw plan? Laat dan niet na te 

vermelden wie op welke manier heeft geholpen. De waardering voor het plan deel je met de 

betrokken collega’s, dit versterkt het teamwerk en creëert enthousiaste supporters. Handig 

als je volgende keer weer een geweldig idee hebt. 
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Accepteer afwijzing 

Niet ieder idee dat wordt aangeboden zal door het management worden goedgekeurd. 

Wordt een plan afgewezen, dan kan dat evengoed aan interne doelstellingen liggen, als aan 

de kwaliteit van het plan. Vat het niet persoonlijk op, en laat je er niet van weerhouden 

ideeën in de toekomst voor te stellen.  

 


