
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inspiratiebrief 5 
 
 
 
 
 
Een mondelinge opdracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Het verstrekken en corrigeren van een mondelinge opdracht 
 
Het verstrekken van de opdracht. 
 
1. Het bepalen van het juiste moment. 
2. Het aangeven van de gewenste richting. 
3. Het mededelen van doel, verantwoordelijkheden en middelen. 
4. Het nagaan of de mededeling is begrepen (feedback). 
5. Het aangeven van het belang van het werk. 
6. Het geven van aanvullende instructies. 
7. Het aangeven van knelpunten. 
8. Het stellen van de controlevraag. 
 
 
Het corrigeren van de opdracht. 
Indien blijkt dat de opdracht niet wordt uitgevoerd of op een verkeerde wijze wordt 
aangepakt. 
 
Correctie door: 
- Kunt u me nog vertellen wat de opdracht was? 
- Waarom werkt u niet aan de opdracht? 
- Waarom werkt u op deze wijze? 
- Ben ik duidelijk geweest bij het geven van de opdracht? 
 
 
 
 

Om over na te denken: 
Besteed je voldoende aandacht aan het geven van een opdracht? Hoe krijg jij je 
opdrachten? Wat kun je daar aan veranderen? 
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Groepsbesprekingen 
 
 
Een gedegen organisatie (voorbereiding) en planning leggen de basis voor een geslaagd 
communicatief proces. 
 
De WWWHWWW formule kan helpen: 
 
- Wat voor een bespreking? 
- Waarover gaan we praten? 
- Waarom gaan we praten? 
- Hoe moet de bespreking plaatsvinden? 
- Wie moeten aan de bespreking deelnemen? 
- Waar zal de bespreking gehouden worden? 
- Wanneer zal de bespreking worden gehouden? 
 
 
Soorten groepsbesprekingen 
 
- Instruerende of instructieve vergadering (opdracht eenrichtingsverkeer); 
- Probleemoplossende vergadering (creativiteitstechnieken, brainstorming); 
- Probleem analyserende vergadering; raakt aan informatie verzamelende vergadering 

(doel: voorbereiding tot goed besluit; voor een goede voorbereiding is tijd nodig); 
- Voorstelvergadering;  
- Informatieve vergadering; 
- Besluitvormende vergadering (mix van informatieverzameling en instructie; goede 

voorbereiding is nodig); 
- Managementvergadering (MT, collegiaal overleg; belangrijk lijst van acties); 
- Evaluerende vergadering (bedoeld voor vinger aan de pols, feedback). 
 
Terugkoppeling middels notulen: 
 
- Bewijsstuk; 
- De grondslag voor een volgende of andere bespreking; 
- Een bron van informatie voor niet-aanwezigen; 
- Een geheugensteun voor de deelnemers; 
- Documentatie. 
 
 

Om over na te denken: 
In welke groepsbesprekingen ben jij betrokken? Hoe ervaar je dat? Wat kan anders? 
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Aspecten van groepsgedrag 
 
 
1. Inhoudsaspect 
- Gespreksinhoud  
- Taak 
- Doel 
 
 
2. Procedureaspect 
- Vastgelegd in reglementen e.o. spelregels 
- Meer of minder duidelijke en stabiele vorm 
 
 
3. Interactieproces 
- Klimaat van de bijeenkomst 
- Mate van vertrouwen 
- Mate van luisteren 
- Niet iemand onder de tafel kletsen 
- Geen gelijk hebberige toon in een discussie 
 
 

Om over na te denken: 
Met welke vormen van groepsgedrag heb je te maken? Zit je in de groep of stuur je de groep 
aan? 


