Sollicitatie Programma Ontwikkelaar

Tips voor het uitwerken van een
goed idee
Het uitwerken van een goed idee is niet gemakkelijk. Om je te helpen jouw idee
goed uit de verf te laten komen hebben we onderstaande tips opgesteld. We
benadrukken echter dat een idee persoonlijk is en we bewust kiezen voor
vormvrijheid. Kies voor een vorm die de kracht van jouw idee onderstreept.
1. Maak het persoonlijk
Kies een idee dat past bij jou en je kijk op de wereld. Waarom wil je specifiek dit idee
voorleggen? In het idee kun je een combinatie van feitelijke gegevens en je eigen mening
maken. Zeker in de context van een maatschappelijk probleem is er over het algemeen niet
één juist of best antwoord, maar wel een antwoord dat jij het beste vindt. Zet dit uiteen en
beargumenteer waarom je deze mening bent toegedaan.

2. Lees je in
Een goed idee begint met je huiswerk doen. Duik dus in je onderwerp, lees wat er de
afgelopen periode over in het nieuws is geweest, zorg dat je de belangrijkste
(wetenschappelijke) standpunten kent. Zorg er kortgezegd voor dat je het grotere plaatje
begrijpt.

3. Controleer je informatie en formuleer argumenten
In tijden van nepnieuws kun je niet alle informatie die je vindt zomaar overnemen. Bekijk de
informatie die je verzamelt dus kritisch en bepaal welke argumenten je sterk en minder sterk
vindt. Zodoende kom je tot argumenten die je koppelt aan de gevonden informatie.

4. Identificeer een hoofdargument
Een goed idee is gestoeld op een hoofdargument. Dit is het meest zwaarwegende, of unieke
argument. Werk dit argument zo volledig mogelijk uit.

5. Werk het idee uit op een manier waarop jij vindt dat het probleem en de
oplossing zo duidelijk mogelijk naar voren komen
Om te zorgen dat je idee een logisch geheel wordt is de structuur van groot belang. Wat is
volgens jou het probleem, en welke oplossing moet daar tegenover staan? Giet je idee in een
vorm waaruit de probleemanalyse en de mogelijke oplossing logischerwijs op elkaar
aansluiten. Kies daarbij voor een vorm die daar goed bij past. Je kunt denken aan
een klassiek essay, een excel-model of een vlog.

6. Een goed idee heeft een inleiding, een analyse en een conclusie
Zorg ervoor dat je idee zonder mondelinge toelichting goed te volgen is, door bijvoorbeeld
een inleiding, leeswijzer of voice-over toe te voegen. In je analyse onderbouw je waarom
jouw idee leidt tot het oplossen van een maatschappelijk probleem. Sluit af met een goed te
volgen conclusie.
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7. Wees secuur
Zorg dat alle spel- en tikfouten er uit zijn en het idee een logisch geheel is. Neem tot slot het
geheel nog eenmaal door van begin tot eind, liefst een paar uur, of een dag na de laatste
wijzigingen.

8. Vraag feedback
Soms ben je zo gefocust op jouw idee dat je je eigen valkuilen niet meer inziet. Deel jouw
idee met je vrienden, familie, studiegenoten of iemand anders die jou van waardevolle
feedback kan voorzien. Een neutrale blik kan je verder helpen en het idee nog meer
versterken.

Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen via
info@sdvb.com.

