
 
 
 
 
 
 
 

 

 

open training 

Interviewtechnieken  
 
U wilt pittige uitspraken en klinkende citaten horen.  
Moedig die kort-van-stof-geïnterviewde maar eens aan meer te vertellen.  

U weet dat de geïnterviewde een boeiend persoonlijk verhaal heeft.  
Tover het maar eens tevoorschijn. 

U wilt in korte tijd het naadje van de kous weten voor een nieuwsitem. 
Zorg maar eens dat de feiten en meningen met hoge nieuwswaarde op tafel komen.  

Interviewen is meer dan zomaar een gesprek met iemand houden; louter vragen stellen en braaf de 
antwoorden opschrijven. Nee, een interview is journalistiek handwerk. U stelt zich op als journalist: 
alert, assertief en adequaat. En tegelijkertijd open, ontspannen en betrouwbaar. Deze training gaat  
om het optimaal inzetten van uw communicatieve vaardigheden.  

Programma training Interviewtechnieken  
 
U leert … 

… hoe u zich voorbereidt op de aanpak: uw doel en publiek zijn bepalend 
 Maak een keuze in het communicatiemiddel voor het interview.  
 Bepaal het doel: ‘hard’ nieuws, achtergrond, wervend? 
 Welke vragen stelt u, zodat u antwoorden krijgt met nieuws/interessewaarde voor uw publiek? 

 
… hoe u het interview voorbereidt: hoe sluit u aan bij de geïnterviewde  

 Kom zoveel mogelijk te weten over de geïnterviewde met onderzoek.  

 Wees creatief over locatie, vorm en inhoud.  
 Maak heldere afspraken met de geïnterviewde. 

 
… hoe u het interview uitvoert: de juiste houding, woorden en sfeer voor de beste kwaliteit 
 Regie houden over het gesprek én aansluiten bij de geïnterviewde.  
 Gesprekstechnieken: verbale en non-verbale communicatie. 
 Spontane interviewvragen die verrassen en boeien.  

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

Resultaat van de training Interviewtechnieken 
 
Na afloop van deze training ... 
… heeft u een doelgerichte aanpak die u spelenderwijs laat terugkomen in een interview; 
... kunt u alles uit een gesprek halen bij elk type geïnterviewde; 
… weet u te verrassen met creativiteit tijdens het interview. 
 
 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
... beroepsmatig regelmatig interviews houdt; 
… op zoek is naar creativiteit en structuur in een interview; 
… het lastig of spannend vindt om iemand te interviewen. 
 
 

Didactiek  
 
Iedere seconde op maat 
We doorlopen de facetten van een goed interview: van voorbereiding tot het uiteindelijke interview. 
Voor elk onderdeel starten we met theorie en tips voor verschillende soorten interviews. U oefent 
met voorbereiding en uitvoering van een interview. U heeft voor het interview een oefengesprek 
met een trainingsacteur. Zo krijgt u direct feedback van onze acteur. Als voorbereiding ontvangt u 
intakevragen.  
 
Wilt u ook leren hoe u het interview verwerkt tot een artikel of webtekst? Volg dan onze open 
training Artikelen schrijven.  
 
Praktische informatie training Interviewtechnieken <H3> 
Duur:  één dag, van 9.30 – 16.30 uur 
Kosten:  € 395,- (0% btw) 
Inclusief:  lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen 
Locatie:  Loo van Eck  

Pascalstraat 28 in Ede 
Data:   actuele data vindt u op onze site 

 
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!  
 

  


