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SOORTEN GESPREKKEN 
 

 

 

soorten 
gesprekken 

doel kenmerken/ 
procedure  

voorwaarden/ 
vereisten 

voorbeeld 

 
1)  informatie  
     verstrekkings- 
     gesprek 

 
een ander van de 
nodige en/ of  
gevraagde informatie te 
voorzien 

 

• eerst een kort  
interview vooraf 
om er precies  
achter te komen 
wat de persoon  
in kwestie wil 
weten 

• de informatie 
verstrekken 

 

• kennis van het 
onderwerp waar- 
naar wordt ge- 
vraagd 

• duidelijkheid om- 
trent de informa- 
tie die wordt ge- 
vraagd (wat is de    
vraag precies?) 

• informatie helder 
en duidelijk over- 
brengen 

• meestal twee 
deelnemers 

 
cliënt vraagt aan de 
baliemedewerker waar 
hij moet zijn voor zijn 
afspraak 

 
2)  discussie 

 
ideeën en meningen 
spiegelen aan die van 
anderen en eventueel 
bijstellen 

 

• meningen en  
ideeën kenbaar  
maken en aan- 
horen 

• de informatie in 
overweging  
nemen 

• eventueel bijstel- 
len van eigen 
standpunt 

 

• goede luister- 
vaardigheid 

• goede spreek- 
vaardigheid 

• openstaan voor 
andere meningen 

• twee of meer 
deelnemers 

 
er moet worden 
bekeken of het bedrijf 
nieuwe beeldschermen 
nodig heeft 

 
3)  brainstormen 

 
nieuwe ideeën en 
creativiteit naar boven 
halen 

 

• meningen en  
ideeën worden    
gespuid 

• ideeën worden  
verzameld 

• bruikbare ideeën 
worden er uitge- 
haald en daar kan 
dan mee gewerkt 
worden 

 

• geen structuur of 
begeleiding van  
het gesprek 

• spontaniteit 

• veel ideeën 

• meerdere deel- 
nemers 

 
er moet een nieuw 
product worden 
ontwikkeld waar het 
bedrijf zijn assortiment 
mee kan uitbreiden 

 
4)  onderhandelings- 
      gesprek 

 
compromis sluiten; tot 
een overeenstemming 
komen 

 

• vooraf de zwakke 
punten van de  
tegenpartij  
ontdekken en  
analyseren 

• sterke argumenten 
aanvoeren 

• komen tot een 
bevredigende 
oplossing 

 

• zeer goede voor- 
bereidingen  
treffen 

• een hoge mate  
van concentratie 

• niet al te stand- 
vastig zijn, maar 
ook niet te  
toegeeflijk 

• twee of meer               
deelnemers 

 
onderhandelingen over 
salaris en werktijden 
met werknemers 

 
5)  besluitvormings- 
     gesprekken 

 
het nemen van een 
goede beslissing 

 

• iedere deelnemer 
geeft een eigen 
mening 

• de meningen 
worden gehoord 
en gewogen 

• na overweging 
valt er een besluit 

 

• goede gespreks- 
leider 

• iedere stem moet  
worden gehoord 

• na besluit moet  
het merendeel  
daarmee in- 
stemmen 

• vaak meerdere 
deelnemers 
 
 
 
 

 
er moet een besluit 
worden genomen over 
nieuwe 
taakverdelingen, wie 
gaat wat doen? 
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gesprekken 

doel kenmerken/  
procedure 

voorwaarden/  
vereisten 

voorbeeld 

 
6)  beoordelings- 
     gesprek 

 
komen tot een 
beoordeling van een 
(nieuwe) medewerker 
en dit eventueel 
koppelen aan beloning, 
promotie, e.d. 

 

• formeel gesprek  
dat na afloop van 
een bepaalde pe- 
riode of prestatie 
wordt gehouden 

• eenzijdig oordeel 
van de beoorde- 
laar 

• vaak koppeling  
aan beloning 

 

• veel structuur 

• één of liever  
meerdere keren  
per jaar 

• objectiviteit 

• meestal twee 
deelnemers 
(beoordelaar en 
beoordeelde) 

 
er moet worden 
onderzocht of een 
werknemer in 
aanmerking komt voor 
salarisverhoging 

 
7)  functionerings- 
     gesprek 

 
verbeteren of op peil 
houden van het 
functioneren van de 
medewerker 

 

• informele ge- 
spreksvoering van 
begeleidende aard 

• wederzijdse af- 
stemming van  
gedachten 

• overleggen waar 
ruimte is voor  
verbetering van  
prestaties 

 

• één of liever  
meerdere keren  
per jaar 

• begeleidend 
karakter 

• meestal twee 
deelnemers (chef 
en medewerker) 

 
er moet worden 
bekeken of een 
werknemer in 
aanmerking komt voor 
bepaalde trainingen of 
bijscholing 

 
8)  slecht- 
     nieuwsgesprek 

 
een slechte boodschap 
overbrengen 

 

• melden dat het om 
een vervelend 
bericht gaat 

• niet om de zaak 
heen draaien 

• het bericht vertellen 
zoals het is 

 

• goed om kunnen 
gaan met emoties 

• om kunnen gaan 
met agressie 

• op een rustige 
(tactvolle) manier 
de boodschap  
kunnen over- 
brengen 

• meestal twee 
deelnemers 

 
de werkgever moet 
iemand ontslaan en 
moet dat de 
desbetreffende persoon 
vertellen 

 
9)  hulpverlenings- 
     gesprek 

 
al pratend een 
oplossing vinden voor 
een probleem 

 

• goed luisteren 

• de ander laten 
praten 

• de ander zelf de  
oplossing laten 
vinden 

• geen oplossing  
aandragen 

 

• inzicht in ge- 
spreksmethoden 

• goede luister- 
vaardigheid 

• ervaring met  
soortgelijke ge-  
spreksvoeringen 

• meestal twee 
deelnemers 

 
werknemer komt met 
privé-problemen naar 
baas en vraagt of deze 
hem kan helpen 

 

 

 
 


