
Als inspecteur komt u met gesprekspartners van uiteenlopend niveau in contact. U moet dan in staat 
zijn uw professionele competenties doelgericht in te zetten om contact te leggen, contact te houden 
bij emoties en weerstand en over de meest uiteenlopende onderwerpen ‘de juiste’ informatie te 
verzamelen. 

In de training Interviewtechniek hebt u de mogelijkheid te onderzoeken welke communicatie
principes en interviewtechnieken hierbij van belang zijn en waar uw persoonlijke stijl nog versterkt 
kan worden. U gaat in de training Interviewtechniek aan de slag met het ontwikkelen van uw 
interviewvaardigheden. U leert uw gedrag flexibel in te zetten zodat u aan kunt sluiten bij wat de 
situatie van u vraagt. U leert hoe u uw stijl verder kunt ontwikkelen en hoe u nieuw gedrag kunt 
toepassen.
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Hoe ziet het leertraject eruit?

Praktische informatie:
•  Duur:    2 dagen (doorlooptijd 2 weken),  

waarvan 2 dagdelen met trainingsacteurs
•  Tijden:  9.30 - 16.30 uur
•  Locatie:  omgeving Utrecht of Den Haag
•  Docent:  Wim van Es

Opzet:
U doorloopt de training interviewtechniek in twee verschillende 
dagen, met daartussen een periode van maximaal twee weken. 
Daarin kunt het geleerde alvast in de praktijk brengen. 

Tijdens de ochtenden ligt de nadruk op praktische modellen, 
behandelen van werkvragen en korte oefensituaties. In de mid-
dagen oefent u in praktijksimulaties met een acteur. Voor deze 
praktijksimulaties is voor vrijwel elke rijksinspecties passende 
casuïstiek beschikbaar. Tijdens de training wordt de hoeveelheid 
theorie beperkt gehouden en elke keer gekoppeld aan uw praktijk-
ervaringen. Het accent ligt op praktisch bezig zijn en oefenen. 

Bij de dagdelen met de acteurs kan in de nabespreking gebruikt 
gemaakt worden van korte video feedback. Dit doen we alleen als 
dit meerwaarde heeft. 

Tenslotte wordt u gevraagd een persoonlijk leer- en actieplan te 
maken voor de verdere versterking van de vaardigheden die u nodig 
heeft voor het contact leggen, contact houden en doelgericht 
bevragen van geïnterviewden. In de handleiding die bij de training 
hoort vindt u hiervoor de nodige hulpmiddelen.

Wat is de opbrengst voor de deelnemer?
U bent zich bewust van uw eigen stijl van interviewen en het effect 
daarvan op de geïnterviewde. U weet waarom en wanneer welk 
gedrag van belang is om interviews, die u als inspecteur tijdens 
onderzoeken houdt, goed uit te kunnen voeren en kunt de juiste 
informatie verzamelen. 
U kunt uw gedrag flexibel inzetten en afstemmen op de situatie en 
de gesprekspartner.

In de training Interviewtechniek heeft u de mogelijkheid te 
onderzoeken welk gedrag op de volgende onderwerpen van belang 
is en waar u uw bekwaamheden mogelijk nog kunt versterken: 

U kunt:
•   communicatie als proces hanteren: coderen en decoderen;
•   gespreksleiding houden en schakelen binnen het model Niveaus 

van communicatie;
•   verschillende typen interviews hanteren (open, half gestructu-

reerd, gestructureerd); 
•   het interview voorbereiden;
•   regie houden tijdens het interview (taak en relatie);
•   een interview openen: van contact naar contract; 
•   technieken en vraagstrategieën toepassen als bijvoorbeeld: 

volgen, actief luisteren, sturen, informatie geven, beoordelen van 
antwoorden, doorvragen;

•   luistertechnieken toepassen en non-verbaal aandachtgevend 
gedrag;

•   contact houden als het moeilijk wordt, ombuigen van moeilijke 
situaties;

•   communicatieaspecten hanteren van Schulz von Thun.

Een certificaat dat aangeeft dat u het traject met aandacht en 
positieve inzet hebt doorlopen.

Wat is de opbrengst voor de organisatie?
U versterkt uw bekwaamheid op de trainingsonderwerpen en wordt 
uitgenodigd een eigen actieplan voor verdere ontwikkeling van uw 
interviewvaardigheden te maken. Als meerdere collega’s uit uw 
inspectie aan deze training deelnemen, kan het gedeelde begrip-
pen-apparaat het verder ontwikkelen van uw interviewvaardigheden 
in de praktijk bevorderen en de kwaliteit van de collegiale feedback 
in gunstige zin beïnvloeden.

Voor wie is het bestemd?
U wilt als inspecteur tijdens uw onderzoeken informatie verzamelen 
door op een effectieve manier te voeren gesprekken met gespreks-
partners op uiteenlopend niveau. 

Hoe kunt u inschrijven?
Voor meer informatie over data, kosten en voor inschrijven 2015, 
verwijzen wij naar onze site: www.inspectieloket.nl.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Bureau Inspectieraad:
info@inspectieraad.nl.

 
Uitgave Bureau Inspectieraad | Academie voor Toezicht


