
CHECKLIST Voorbereiding op een interview  
of media-optreden

Een gesprek met een journalist, of een interview op tv kan spannend zijn, 

zeker als er  ‘iets uitgelegd moet worden’. Een goede voorbereiding is daarom 

allesbepalend. Dit zijn de belangrijkste checks.


Vraag je af: wat wil de journalist bereiken?
Wat voor soort gesprek gaat het worden, confronterend of informerend?  
Welke vragen horen daarbij?


Wie worden er nog meer geïnterviewd?
Wat heb je met hen gemeen?  
En wat zullen zij gaan zeggen?


Zorg voor parate kennis over actuele onderwerpen en discussies
Wat is politiek en maatschappelijk actueel? 
Wat is actueel in de media?


Welke boodschap(pen) moeten blijven hangen bij interviewer en publiek?
Deze kernboodschap(pen) zijn de basis van je hele verhaal.


Ken de feiten en cijfers: getallen, percentages hoeveelheden
Met de kennisvoorsprong die je hebt op journalist en publiek kun je nuanceren. 
Met die kennis help je ook de journalist zijn verhaal goed te vertellen.


Bang voor lastige vragen? Die komen zeker.
Stel jezelf 20 van die lastige vragen en beantwoord ze zorgvuldig, schrijf 
de antwoorden uit. Zodoende oefen je het verhaal dat je mogelijk moet 
vertellen.


Bij een live interview moet je onder hoge druk presteren
Zorg dat je een ‘strak’ verhaal hebt, zonder omhaal van woorden. Daar valt 
moeilijk in te knippen.


Goed bedachte voorbeelden en analogieën spreken aan
Het publiek wordt zo ‘meegenomen’ en kan zich inleven in je verhaal.


Slecht nieuws is interessanter dan goed nieuws
De aanleiding voor een interview is vaak iets negatiefs. Toon begrip en respecteer 
dat. Ga nuanceren of zorg voor een ombuiging door verbindende zinnen te  
gebruiken als: waar het ons om gaat is… maar wat wij heel belangrijk vinden  is… 
laat ik een voorbeeld geven… Zo houd je de regie.


Nuanceer niet te veel
Een journalist kan dit als munitie gebruiken als je te veel nuanceert of 
'verdedigt'. Houd de boodschap kort en bondig, bij de feiten blijven, geen
speculatie.


Oefen het gesprek met een collega, liefst ‘op camera’
Vraag feedback, kijk de video terug.
Heb je het gevoel dat je hiervan te weinig leert, overweeg dan een  
mediatraining of begeleiding door een mediacoach.


