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Interviewtechnieken 

De training interviewtechnieken is ontwikkeld voor mensen die 

regelmatig in hun vak te maken krijgen met het interview. Zowel 

als interviewer als geïnterviewde. U wilt voorbereid zijn op het 

onverwachte. U wilt kunnen spelen met vraag en antwoord, de 

situatie doorlopend onder controle houden. Uzelf blijven, 

zelfvertrouwen uitstralen en het uitgangspunt van het interview 

in de gaten houden. 

De training interviewtechnieken is geschikt voor alle functieniveaus. Veel voorkomende functies 

zijn: P&O-medewerker/adviseur, intercedenten, medewerkers die betrokken zijn bij 

medewerkersgesprekken en functionarissen die voor hun werk vaak vraag- en tweegesprekken 

voeren. 

 

 

Wilt u meer weten over deze training? 

 

Resultaat 
Na de training interviewtechnieken kunt u: 

 
• Signalen van lichaamstaal beter herkennen en hanteren; 

• Echt onbevooroordeeld en empathisch leren luisteren; 

• Zich handvatten eigen maken om effectief door te vragen, actief te luisteren en stiltes toe te 

passen; 

• Zich methodieken eigen maken om alles uit het gesprek te halen; 

• Aangename gespreksopeningen hanteren; 

• Gesloten-, dominante- en lastige types beter doorgronden en hanteren; 

• Controle en regie houden over het gesprek zodat u geen aspecten mist; 

• Observeren of, en in hoeverre, allerlei bijkomende gedragingen en omstandigheden van 

invloed zijn geweest op het resultaat van het gesprek; 

• Kennis nemen van alle aspecten om de ondefinieerbare klik te maken; 

• Met de training interviewtechnieken kunt u tevens tips voor een gedegen 

interviewrapportage eigen maken. 
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Specificaties 

Aantal deelnemers 
6 tot 10 personen. 
 
Blended trainingsvormen 
• Als 1-daagse minitraining; 

• Als programma van meerdere dagdelen; 

• Als 1-op-1 training met een persoonlijke begeleider in drie sessies van drie uur. 

 
De inhoud stemmen wij af op organisatiedoel, kennis en ervaring, beschikbare tijd, leerstijl, 

budget en ontwikkelwens van de deelnemer(s). 

 


