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Workshop: Interviewtechnieken

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Iemand proberen te doorgronden en spannend portretteren.
Beweegredenen boven tafel krijgen en treffend beschrijven.
Daar gaat het om bij het journalistieke interview. Op het oog lijkt
het makkelijk, in de praktijk blijkt het knap lastig. Het is meer dan
een paar trucjes toepassen.

In een journalistiek interview gaat het erom dat je goede vragen
stelt en betrouwbare en relevante informatie krijgt. Maar het is
ook belangrijk dat je inzicht krijgt in het gedrag en de psyche
van de geïnterviewde en het gesprek weet te sturen. Van groot
belang voor de kwaliteit van het interview is de manier waarop
geïnterviewden vertellen. Is dat saai of vaag, of juist levendig en
boeiend?

Programma opzet
 •  Gedurende de training werk je aan een persoonlijk interview
dat je zowel uitvoert als uitschrijft. De uiteindelijke artikelen
worden gezamenlijk besproken. Bij het schrijven van een
interview moet je veel keuzes maken. Kies je voor de vraag-
antwoord vorm, of voor een verhaal met citaten? Hoe bouw je je
verhaal op? Hoe maak je een spannend begin?

Resultaat

Goede vragen stellen, het aanscherpen van je intuïtie bij het
interviewen en je bewust worden van de kwaliteit van de taal:
dat leer je in deze interviewcursus. 

De training biedt een goede basis voor personen die zich meer
willen verdiepen in het interview. Heel leerzaam is dat we veel
stilstaan bij het communicatieproces dat zich tussen interviewer
en geïnterviewde afspeelt, en bij de manier waarop mensen
spreken en vertellen. Inzicht daarin verhoogt je capaciteit om
goed te interviewen.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 22-05-2023


BV&T staat voor:

In de workshop vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 1807,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 2 (6 uren per dag)

Workshop vanaf 1 dagdeel à € 595,- of 1 dag à € 1190,-
BV&T meerprijs per deelnemer à € 29,-

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €395,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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