
Sterk in elk gesprek   

‘Ik heb een idee. Hoe krijg ik mijn collega’s mee?’
Je hebt een idee over hoe iets beter zou kunnen op je werk: 

slimmer, leuker of goedkoper. Of misschien wil je wel eens iets 

heel nieuws proberen? Dan hoop je natuurlijk dat ook je 

collega’s iets in jouw idee zien. En dat… begint met het delen 

van je gedachten. Maar hoe doe je dat nou op zo’n manier dat 

je de kans op draagvlak vergroot?

Lastig? Dat kan kloppen! Veel mensen vinden het lanceren van 

een idee of een proefballonnetje op het werk zo’n beetje het 

spannendste om te doen. Spannender nog dan het aankaarten 

van problemen of het uiten van zorgen. Niet zo gek, want je 

weet immers nog niet hoe je idee zal vallen dat maakt je 

misschien onzeker.

Het oefengesprek
Wat helpt is om het gesprek eens te oefenen met iemand die jou 

spiegelt. In zo’n oefengesprek krijg je zicht op wat jou beweegt en 

belemmert om je idee met collega’s te bespreken. Maatwerk dus: 

samen zoomen jullie in op wat jij wilt bereiken in deze specifieke 

setting op je werk.

Je leert welke drijfveren en weerstanden jij ervaart en hoe je ervoor 

zorgt dat je, als puntje bij paaltje komt, geen uitstelgedrag (meer) 

laat zien. Afhankelijk van je behoefte krijg je tips over je woordkeus, 

houding en stemgebruik en ook hoe je de setting zo gebruikt dat je 

het je op het moment zelf zo gemakkelijk mogelijk maakt om je 

idee ook daadwerkelijk voor het voetlicht te brengen. 

Wat levert het op?
Je krijgt meer vat op de wijze waarop je je idee voor het voetlicht 

breng. Je weet hoe je je enthousiasme kunt delen en hoe je laat 

zien dat je rekening houdt met de doelen, omstandigheden en 

eventuele zorgen van de ander, zodat je de kans op steun voor je 

idee vergroot. Zo kun je vanuit gezamenlijkheid en vertrouwen  

een voorwaartse beweging maken met je collega’s.

Zo werkt het 
Wil jij je gesprek voorbereiden met hulp van een ervaren 

gesprekshelper? Dan werkt dat als volgt:

•  Nadat je contact hebt gelegd met de gesprekshelper van je 

keuze neemt deze binnen drie werkdagen contact met je op 

om een afspraak te maken. Die afspraak is online, tenzij jullie 

daar samen andere afspraken over maken.

•  Je ontvangt een link naar een korte vragenlijst. Vul deze in, 

voorafgaand aan het oefengesprek. De antwoorden helpen jou 

(en je gesprekshelper) om je vraag nog scherper te krijgen.

•  Het hulpgesprek duurt maximaal een uur. Je krijgt praktische 

tips op maat die je meteen kunt toepassen.

•  En heb je het gesprek op je werk gehad waarin je je collega’s 

meeneemt in jouw idee? Dan belt jouw gesprekshelper je op 

een afgesproken moment nog even om te bespreken hoe het 

ging. Misschien krijg je dan nog wat extra tips mee voor een 

volgende keer. 

Doel
Tijdsinvestering 

ongeveer 2 uur

Gesprekshelper

naar keuze

Wat krijg je?

•  Intake (vragenlijst)

•  Hulpgesprek (1 uur)

•  Nagesprek
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Ik leer hoe ik mijn collega’s kan enthousiasmeren voor een goed idee
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https://www.rechtdoorzee.nu/contact
https://www.rechtdoorzee.nu/intake
https://www.rechtdoorzee.nu/gesprekshelpers

