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De structuur van het slecht-nieuwsgesprek 
 
 
De zes stappen 
Een slecht-nieuwsgesprek kan aan de hand van zes logische stappen in fasen worden opgedeeld: 
 

• De voorbereiding 

• De boodschap overbrengen 

• De reactie opvangen 

• Analyse van de situatie 

• Acceptatie van de boodschap 

• Actie, wat nu te doen. 
 
Het proces van mededeling, reactie en analyse is circulair en moet soms meerdere malen herhaald 
worden, voordat de laatste twee, de acceptatie- en actiefase, bereikt kunnen worden. 
In het navolgende worden de zes stappen van het slecht-nieuwsgesprek nader onder de loep 
genomen. 
 
Stap 1: De voorbereiding 
Voor de hand liggend, maar oh zo belangrijk!  
Wellicht is een goede voorbereiding de belangrijkste stap om een slecht-nieuwsgesprek tot een goed 
eind te brengen. Over het algemeen kies je als manager zelf het tijdstip, de plaats en ruimte waar je 
het gesprek wilt voeren. 
De planning van tijdstip en plaats van plaatsingsgesprekken heb je veelal niet (helemaal) in de hand. 
Meestal nemen HRM de planning voor hun rekening.  
Wat je wel in de hand hebt zijn de omstandigheden, waaronder de gesprekken plaatsvinden. Over het 
algemeen geldt: 
 
Kies voor een rustige ruimte die voldoende privacy biedt. 

• Zorg ervoor dat je niet gestoord kunt worden (dus geen piepers, telefoon e.d.). 

• Let op de juiste opstelling van het meubilair. Een bureau schept afstand en versterkt de 
machtsongelijkheid. Zet de stoelen haaks naast elkaar, zonder obstakels ertussen en zorg 
ervoor dat betrokkene niet met zijn gezicht naar de gang gericht zit (zet hem niet te kijk). 

• Plan het gesprek op een dag, waarop je verder geen veeleisende afspraken hebt en trek er 
voldoende tijd voor uit (reserveer reservetijd in je agenda). 

 
Neem ter voorbereiding het gesprek in gedachten door, bedenk wat je wilt gaan zeggen en wat de 
reactie van de ander daarop kan zijn. Hou er rekening mee, dat deze reactie erg emotioneel kan zijn 
en dat je belangrijke informatie meermalen zult moeten herhalen alvorens de boodschap doordringt. 
Hou steeds het beoogde resultaat goed voor ogen en neem na het gesprek (of tussen de gesprekken 
door) ook wat tijd voor jezelf. Tenslotte moet jij ook stoom kunnen afblazen. 
 
Heb je rekening gehouden met alle bovenstaande punten, dan sta je fris tegenover het gesprek, mag 
het gesprek uitlopen en maak je de kans, dat je met jezelf of je agenda in de knoop raakt zo klein 
mogelijk. 
Je kunt van tevoren op papier een schematisch overzicht maken van het gesprek. Hierbij bepaal je 
wat je met het gesprek wilt bereiken. Noteer kort welke punten er aan de orde moeten komen en geef 
aan hoe je verband wilt leggen tussen deze punten. Bepaal ook van tevoren welke specifieke 
informatie je aan de medewerker wilt geven. 
Geef in dit overzicht ook aan op welke momenten je problemen verwacht. 
 
De twee belangrijkste punten van het overzicht zijn het begin en het eind van het gesprek.  
Wat zeg je als inleiding? Wat is je einddoel en kun je dat in je afsluiting verwerken? 
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Neem het gesprek van begin tot eind in gedachten door. Denk aan de persoon waarmee je gaat 
praten. Probeer je voor te stellen hoe hij zich zal voelen. Schets een beeld van hoe je het gesprek in 
de juiste richting leidt en stel je voor hoe je gesprekspartner op je woorden zal reageren, hoe hij het 
gesprek zal verlaten. Maak het voor jezelf aannemelijk, dat je het gewenste doel zult bereiken. 
En tot slot: Zorg dat er na het gesprek iemand stand by is voor opvang van betrokkene! Ook al lijkt de 
medewerker het nieuws goed op te nemen, intern zal er het één en ander in zijn hoofd omgaan. Zorg 
ervoor dat hij ergens terecht kan met zijn verhaal of geef hem de mogelijkheid het nieuws thuis te 
verwerken. 
Kortom: Ga er niet van uit dat betrokkene gewoon weer aan het werk zal (en kan) gaan alsof er niets 
gebeurd is. 
 
Stap 2: De boodschap overbrengen 
Het is natuurlijk niet erg tactisch om het slechte nieuws er zonder enige vorm van waarschuwing 
zomaar even uit te flappen. Maar het is ook vernederend voor de medewerker als je teveel om de 
boodschap heen blijft draaien. Bereid de medewerker voor op het slechte nieuws; zet hem met een 
korte inleidende zin meteen op het goede spoor, bijvoorbeeld: 
“Dit wordt geen gemakkelijk gesprek, want …“, “Ik heb slecht nieuws voor je Piet” of “Wat ik je nu ga 
vertellen zul je niet leuk vinden …”. 
 
Houd de ondertoon van het gesprek ernstig, treed niet in details en geef aan dat je alle tijd voor het 
gesprek hebt. Storingen (hoe klein ook) zijn echt uit den boze. 
Direct na de inleidende zin geef je de inhoud van de negatieve boodschap. Maak het nieuws daarbij 
niet mooier of erger dan het is en houd de zinnen zo kort mogelijk. Praat langzaam en kies je woorden 
met zorg. 
Door de spanning van het moment kan informatie gemakkelijk langs de ontvanger heen gaan of 
verkeerd begrepen worden. Slecht nieuws geven is moeilijk, maar de volgende fase –het opvangen 
van de reactie op dit nieuws- kan (bij onvoldoende voorbereiding) nog moeilijker zijn. Dus nogmaals: 
be prepared. 
 
Stap 3: De reactie opvangen 
Deze fase is voor jou vooral een luisterfase en zal over het algemeen de meeste tijd vergen in het 
gesprek. Afhankelijk van de aard van de boodschap kun je een scala aan (menselijke) reacties 
verwachten. Meestal reageert de ontvanger in eerste instantie met ontkenning en woede. Ga hier niet 
tegen in (ook al lijkt het alsof de woede op jou gericht is), maar reflecteer de gevoelens van de ander. 
Eén van de belangrijkste punten in een slecht-nieuwsgesprek is juist, dat de ontvanger zijn gevoelens 
onder woorden brengt of op een andere manier uit. Dit uiten van emoties is niet alleen acceptabel, 
maar zelfs noodzakelijk om het nieuws te kunnen verwerken. En, hoe eerder de medewerker de 
gelegenheid krijgt zijn hart te luchten, hoe sneller het verwerkingsproces op gang kan komen. 
 
Je kunt tijdens een slecht-nieuwsgesprek geconfronteerd worden met de volgende reacties: 

- woede, schelden 
- huilen 
- weglopen 
- zwijgen 
- smeken 
- afwijzen 
- ruzie maken 
- marchanderen, manipulatie enz. 

 
Wees voorbereid op deze reacties, stimuleer dat de ander ze uit en heb er begrip voor, maar geef 
jezelf er niet de schuld van. Het is niet jouw fout dat de organisatie eisen stelt, die prioriteit hebben 
boven de eisen van de individuele medewerker. Laat in deze fase –zij het in beperkte mate- ook je 
eigen gevoelens zien. Met nadruk wordt hier ‘in beperkte mate’ gesteld; je helpt de ander er niet mee 
je door het nieuws mee te laten slepen. Blijf correct, toon medeleven en begrip en herhaal de feiten, 
dan heb je de meeste kans op vooruitgang in het gesprek. 
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Hou er wel rekening mee dat het onmogelijk is door te dringen tot de ander, zolang deze afgeleid 
wordt door zijn emoties. Je kunt pas effectief met de medewerker communiceren als de moeilijke, 
reactieve fase van het gesprek is doorlopen.  
Dus nogmaals, probeer de gevoelens van de ander te erkennen. Door dingen te zeggen als: “Ik besef 
dat het een schok voor je is”, “Ik vind het erg rot voor je” of “Ik begrijp dat je dit onterecht vindt” toon je 
niet alleen begrip, maar lok je ook een reactie bij de ander uit, nodig je hem uit zijn emoties te uiten. 
 
Opmerking: Bij een te heftige reactie kan het nodig zijn het gesprek in deze fase af te breken en de 
ontvanger meer tijd te geven het nieuws elders te verwerken. Verzeker je er wel van dat het 
verantwoord is betrokkene op dat moment alleen te laten. 
Twijfel je daaraan, vraag dan of een collega of andere vertrouwde persoon bij hem blijft of betrokkene 
eventueel naar huis brengt. 
 
De laatste drie fases van het gesprek: analyse, acceptatie- en actiefase komen dan in een volgend 
(plannen!!) gesprek aan de orde. 
 
Stap 4: Analyse van de situatie 
Uit ervaring blijkt dat mensen alleen informatie kunnen opnemen als ze er voor openstaan. Te snel 
overgaan van de emotionele fase naar de analyse-fase (oftewel het ‘door de strot drukken’ van de 
boodschap) heeft dus absoluut geen zin. 
Heb daarom altijd oog voor de emotionele toestand van de medewerker en geef hem voldoende tijd 
zijn emoties te uiten en op een rijtje te zetten wat er met hem gebeurt. Pas daarna kun je overstappen 
naar toelichting van de achtergronden van de boodschap en analyse van de nieuwe situatie. 
 
In deze fase werk je samen met de medewerker aan de analyse van het probleem. Wat is er gebeurt, 
wat kun je daarvan leren en wat zijn de vervolgstappen? 
Blijft de medewerker binnen het bedrijf, wat kun je dan doen om hem te helpen om aan de 
verwachtingen van de organisatie te voldoen? Is er bijvoorbeeld een coachings-, bij- of 
omscholingsproject nodig? 
Gaat de medewerker je bedrijf op termijn verlaten, wat is er dan nodig om de medewerker te 
begeleiden naar deze nieuwe situatie? (bijvoorbeeld: omscholings- of outplacementtraject). 
Kortom, je vertelt het verhaal achter de boodschap en plaatst het nieuws in de juiste context door uit 
te leggen, waarom het gesprek noodzakelijk was en hoe je tot je beslissing gekomen bent.  
Het slechte nieuws zal eerder geaccepteerd worden als de boodschap ergens op gebaseerd is, 
bijvoorbeeld op een opeenstapeling van fouten, onvermogen of een noodzakelijke 
organisatieverandering. 
 
Stap 5: Acceptatie van de boodschap 
Hoe het nieuws ook gebracht wordt, de medewerker zal nooit blij zijn met de boodschap. 
Verwacht van de medewerker dan ook niet teveel begrip of respect voor jouw positie, maar doe al het 
mogelijke om hem het nieuws zelf te laten begrijpen. Het gaat tenslotte niet om jou in dit gesprek! 
 
De medewerker zit in een soort ‘underdog’-positie. Het nieuws is onvermijdelijk, er valt niet over te 
onderhandelen. Je kunt hooguit een reactie in de trend van “Ik vind het niet leuk, maar ik begrijp het” 
verwachten. Heb je dit doel bereikt, dan kun je samen met de medewerker naar acceptatie van de 
boodschap werken. 
 
Stap 6: Actie, wat nu? 
Probeer het gesprek voor te stellen als een soort golf. Tegen de tijd dat je de actie-fase bereikt hebt, is 
het ergste voorbij. Heb je de eerste 5 fasen goed doorlopen, dan kun je er vanuit gaan dat de 
medewerker open staat voor je suggesties. 
Je kunt nu de praktische kanten van de zaak met de medewerker doorspreken en samen een 
voorlopig actieplan opstellen. Misschien moet –zoals eerder aangegeven in de analysefase- 
gesproken worden over omscholing, een outplacement-traject, coaching of een vertrekregeling. Een 
actieplan helpt beide partijen het gesprek min of meer positief af te sluiten.  
Betrokkene krijgt een nieuwe horizon. Voorwaarde is natuurlijk wel dat deze horizon realistisch is! 
 
 
 
 


