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INTERVIEWEN MET DURF: HET INTERVIEWGESPREK
Ben je journalist of tekstschrijver en zou je meer uit je interviewgesprekken
willen halen? Meer de diepte in, sneller tot de kern komen? Om uiteindelijk een
pakkender, scherper, ontroerender verhaal te kunnen schrijven? Goed
interviewen is minder moeilijk dan je denkt. Met de juiste voorbereiding en een
duidelijk beeld van je eigen rol als interviewer, zodat je de regie houdt, ben je al
een heel eind.
Inhoud:
Tijdens deze training denk je na over je rol als interviewer, en leer je hoe je door
een goede voorbereiding tijdens het gesprek de juiste vragen stelt en de regie
houdt.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
● Wat zijn goede manieren om me als interviewer voor te bereiden op een
gesprek?
● Hoe zorg ik dat ik antwoord op mijn vragen krijg (binnen de beschikbare
tijd)?
● Waarom is ‘doorvragen’ zo belangrijk, en hoe doe je dat precies?
● Hoe zorg ik dat de sfeer goed blijft, ook al stel ik kritische vragen?
● Wat doe ik als het gesprek een kant op gaat die ik niet wil?
● Wat als er een verkeerde chemie is tussen mij en de geïnterviewde?
● Hoe breng ik mezelf ertoe ‘lastige’ vragen te stellen?
Voor wie?
Voor journalisten, tekstschrijvers en anderen met interview-ambities.
Werkvorm:
Een dag hard werken, van 9.30 uur tot 17.30 uur, in een kleine groep (minimaal
4, maximaal 8 deelnemers), op een inspirerende locatie. Met een portie theorie

maar vooral veel praktijk. ’s Ochtends bespreken we de Tien Geboden van het
interviewen, de do's en don'ts. Er is veel ruimte voor vragen van de deelnemers
en voor het uitwisselen van interviewervaringen. ‘s Middags train je je
interviewvaardigheden aan de hand van praktische opdrachten. Je krijgt een
beter beeld van waar je sterke punten liggen en waar je nog op kunt oefenen.
Na deze workshop:
● Heb je een beter beeld van jezelf als interviewer en sta je steviger in je
schoenen.
● Heb je een duidelijker idee van de rol van interviewer in een gesprek, en
durf je daar gebruik van te maken.
Docent:
Deze training wordt gegeven door Brigit Kooijman. Ze maakte de afgelopen
jaar honderden interviews met bekende en onbekende Nederlanders, onder meer
voor de Volkskrant en NRC Handelsblad. Sinds 2010 geeft ze
interviewworkshops en -trainingen.

Praktische informatie:
Locatie: Zaaltje Merlijn, Hasselaersplein 35, Haarlem
Kosten: €195,- (btw nvt). €170,- voor wie eerder de workshop Interviews
Schrijven heeft gevolgd. Lunch inbegrepen.
De eerstvolgende workshop staat gepland voor vrijdag 25 mei 2018.
Geïnteresseerd? Mail brigitkooijman@gmail.com en je blijft op de hoogte van
de precieze datum.

