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Een goed gesprek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met deze inspiratiebrieven willen we je op weg helpen met een aantal begrippen met 
betrekking tot communicatie.  
 
Klik hier om te laten weten wat je van deze brief vindt. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-phaMTVpSoahCNXKxmDyiW7YbJ-UpcBJ9DiuLC34fpX8B5A/viewform
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Algemene richtlijnen voor een gesprek 
 
a. De voorbereiding: 
 

- Verzamel gegevens en resultaten. 
- Bepaal gespreksdoel. 
- Welke weg te bewandelen. 
- Vorm een duidelijk beeld: tijd, regels en verordeningen, ruimtelijke mogelijkheden, 

beperkingen. 
- Ontwerp globale gesprekslijn. 

 
b. De uitvoering: 

 
- Inschatting gesprekspartner: niveau en bevattingsmogelijkheden, spanning en 

emotionaliteit. 
- Uitgangspunt en tijdpad vaststellen. 
- Stel gespreksdoel vast. 
- Vat samen. 
- Zet besluiten op een rij. 
- Leg afspraken vast. 

 
c. Het nawerk: 

 
- Is de gesprekspartner juist ingeschat. 
- Maak verslag van het gesprek. 
- Werk uw deel ook af. 

 
 
 

Om over na te denken: 
Haal een recent gesprek in gedachte. Was het beter geweest als je bovenstaande stappen 
had genomen? Pas dit toe op een komend gesprek. 
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Het adviesgesprek 
 
Vanuit een probleemstelling wordt een advies of voorstel geformuleerd. 
 
1. De diagnose-receptvariant. 
 

- De samensteller van het advies heeft informatie ingewonnen, feiten verzameld en 
een onderzoek ingesteld. 

- De conclusie wordt in het gesprek aangeboden. 
- Eventuele weerstand wordt besproken. 
- De adviesgever probeert te overtuigen. 

 
De weerstand zou kunnen verhogen. 
 
2. De participatievariant. 
 

- De adviesvrager praat met de adviesgever. 
- De adviesvrager komt met een mogelijke probleemoplossing. 
- De adviesgever vat samen. 
- De adviesgever is coach en specialist. 

 
Het aanhoren van de problemen van een ander kan al probleemoplossend werken. 
 
 
Het dicipline-correctiegesprek 
 
N.a.v. overtreden afspraken. 
 
1. Juridische variant: 

- Manager roept desbetreffende persoon bij zich en 
    spreekt deze aan op de problemen. 
- Sanctie wordt medegedeeld. 

 
2. Sociale variant: 

- Manager roept medewerker bij zich in aparte ruimte. 
- Het probleem komt direct op tafel. 
- De medewerker mag/moet reageren. 

 
Vervolg: 

- De manager vat samen wat de medewerker heeft gezegd. 
- De manager geeft zijn mening. 
- Mogelijkheden tot verbetering worden gezocht. 
- Duidelijke afspraken worden gemaakt. 
- Afspraken worden vastgelegd. 
- Beëindiging van het gesprek. 
- Evaluatiemoment wordt vastgesteld. 

 
Voordeel: Beide denken na over het waarom. 
Nadeel: Het gesprek kost meer tijd.
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Het slecht-nieuws gesprek 
 
Is het geven van een boodschap aan een ander die onaangenaam zal worden ervaren. 
 
 
1. Het uitdelen van de klap. 
 
2. Reactie afwachten en gelegenheid geven tot stoom afblazen. 
 
3. Onderzoeken of er gezamenlijk oplossingen te vinden zijn. 
 
4. Samenvatting en afsluiting. Vastleggen van afspraken. 
 
 
Vaardigheden boodschapper: 
 
- Kort en duidelijk kunnen formuleren. 
- Gespreksfasen kunnen herkennen en hanteren. 
- Eigen gevoelens kunnen beheersen. 
- Vaardigheden hebben in doorvragen. 
- Medeleven kunnen tonen (empathie). 
 
 

Om over na te denken: 
Welke van bovenstaande gesprekken voer je? Heb je daar al een structuur voor? Wat zou je 
anders kunnen doen? 


