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Tips naar aanleiding van de training Gesprekstechnieken 
 
Voorbereiding gesprek 
• Bepaal welk type gesprek je gaat voeren: vanuit zorg, feitelijk gesprek, confronterend gesprek 

met consequenties. 
• Verzamel vooraf alle feiten in chronologische volgorde  
• Visualiseer vooraf verschillende scenario’s en jouw reactie daarop 
• Wie neemt welke rol bij een gesprek dat je samen met een collega voert 
• Bepaal vooraf wat je vooral anders zou willen zien 
• Bepaal vooraf welke afspraken je uiteindelijk wilt maken 
 
Tijdens het gesprek 
• Kom direct ter zake bij een feitelijk en confronterend gesprek 
• Benoem het gedrag zonder oordeel of subjectieve uitspraken en benoem wat het met je doet  
• Laat het probleem bij degene die het probleem heeft veroorzaakt 
• Laat stiltes vallen en leg de denkdruk voor oplossingen bij de medewerker 
• Som de afspraken op die in het verslag komen 
• Geef aan wanneer je opnieuw samen zit om te evalueren 
 
Na het gesprek 
• Maak een verslag van het gesprek. Ben duidelijk in de conclusie en de afspraken die gemaakt 

zijn (denk aan SMART afspraken) 
• Vermeld in dit verslag wanneer de opvolging is en nodig de medewerker hiervoor uit 
 
Voorbeeld confronterend gesprek  Tips voor gesprek bij vermoeden 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/HS9ht0CJmQ8  https://youtu.be/CeeiRR4nT48 
 
Suggesties bij zinsopbouw in het gesprek 
• Kun je me helpen begrijpen hoe het komt dat …? 
• Ik vind het lastig om dit naar jou te moeten uitspreken, maar … 
• Praat vanuit de ‘wij-vorm’ zodat het niet alleen jouw mening is, maar de mening 

van de organisatie 
• In plaats van: ‘Zou het kunnen dat…’,  ‘Ik heb de indruk dat…’. 
• In plaats van: ‘Ik zie dat…’,  ‘Zie ik het goed dat…?’. 
• In plaats van: ‘Ik hoor dat…’, ‘Hoor ik het goed dat….?’ etc. 
• Stel dat er ………. aan de hand is?  Zouden we er dan samen iets mee/tegen kunnen 

doen?  Wat zou jij voor mij doen als de situatie omgekeerd  zou zijn?   
Zou het je helpen als ik…….? 
 
Voor meer suggesties verwijzen we naar ons naslagwerk pagina 11, 
digitaal te vinden op: https://be-responsible.nl/naslag-info/ 

 


