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Voorbeeldzinnen voor een 

 managementsamenvatting 
 

Aanleiding situatie  (=vertrekpunt van de lezer)

In mijn functioneringsgesprek kwam naar voren… 

Wij streven binnen … naar… 

In de zomer is vastgesteld dat… 

De grondslag … is… 

Sinds jaar en dag werken wij met… 

Sinds enkele maanden…. 

 

Aanleiding: probleem (=complicatie voor de lezer) 

Ik merk echter…. 

Door … is niet alles…. 

Maar…. 

Wij hebben geconstateerd dat niet alle… 

 

Gewenste situatie (=gedeelde veronderstelling) 

We zien graag… 

Het streven is om… 

Het zou goed zijn als… 

Wij willen….optimaliseren 

 

Hoofdvraag (=centrale vraag of probleemstelling) 

Wie of wat kan…? 

Hoe kunnen we….? 

Hoe kan ik dat bewerkstelligen? 

Op welke wijze….? 

 

Doelzin (=je tekstdoel, wat moet je lezer met deze tekst doen)

Dit rapport adviseert over… We vragen u de mogelijkheden af te wegen en een 

besluit te nemen. 

 

Antwoord/boodschap (=jouw antwoord op de hoofdvraag) 

Ik stel voor om/dat… 

Ons voorstel is… 

Ik adviseer u om… 

Het lijkt het beste om… 

De beste oplossing… 

Wij vragen u akkoord te gaan met… 

U wordt gevraagd een keuze te maken uit: 

Dit pleit voor… 
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Hoofdargumenten (=voordelen) 

Dit heeft de volgende positieve gevolgen: 

Dit levert op dat… 

Deze oplossing biedt… 

Dit betekent …. 

Dit geeft ons…. 

Dit zorgt ervoor dat…. 

Hierdoor kunnen we… 

Met als voordeel… 

Daardoor/Hierdoor… 

 

Investering (=kosten, acties, nadelen, risico’s) 

De kosten zijn… 

Deze investering is opgebouwd uit… 

Hiervoor is …. Nodig. 

Benodigde capaciteit 

Deze oplossing vraagt (van ons/u)… 

De geschatte investeringen zijn… 

 

Kader/criteria (=randvoorwaarden, beperkingen) 

Wij hebben hierbij gelet op… 

De oplossingen hebben wij geselecteerd op… 

Wij hebben …. buiten beschouwing gelaten. 

Wij hebben rekening gehouden met.. 

Dit advies baseren wij op… 

Hierbij zijn….meegewogen. 

Wij hebben daarbij …. In overweging genomen. 

Uit onderzoek blijkt namelijk dat… 

 

Werkwijze (=hoe ben je tot je antwoord gekomen) 

Ik heb onderzocht… 

Op maandag 7 december hebben wij uw bedrijf 

bezocht. 

Dit baseren wij op ons onderzoek… 

Dit blijkt uit… 

Dit is gebleken uit.. 

Dit volgt uit… 

Uit de evaluatie kwamen de volgende punten naar 

voren. 

Als eerste stap is de werkwijze geanalyseerd. 

 

Leeswijzer (= informatie over rest van tekst) 

Bijlage/Hoofdstuk 3 zoomt in op de facilitaire 

voordelen. Dat zijn er drie. In de eerste plaats… 

Bijlage/Hoofdstuk 3 overtuigt u verder van de 

meerwaarde van dit pakket door in te zoomen op de 

drie facilitaire voordelen. 

 


