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Checklist interviews voorbereiden 

Interviews bieden een kans invloed uit te oefenen op de wijze waarop men uiteindelijk in 
de publiciteit komt. Het zich voorbereiden op een interview is ook het samenstellen van 
een duidelijk verhaal.  
 

Feitelijke voorbereiding 

- Noteer de kernpunten van het betoog en ken die door en door. 
- Zijn er feiten die je nauwkeurig paraat dient te hebben? 
- Welke sprekende voorbeelden kun je voorbereiden. 
- Verzamel achtergrondinformatie per deelonderwerp.  
- Welke argumenten kun je gebruiken om te overtuigen? 
- Welke elementen bieden de journalist nieuwswaarde? 
- Is je betoog ook te begrijpen door een buitenstaander? 
- De journalistiek wil vooral feiten en minder meningen.  
- Kun je de journalist die een artikel schrijft naslagwerk meegeven? 
 

Strategische voorbereiding 

- Lees oude nummers van het blad of bestudeer opnamen van het programma.  
- Wat zijn de voor- en nadelen om mee te werken aan dit interview?  
- Wie neemt het interview af? Probeer wat meer te weten te komen over de journalist in 

kwestie. Tracht andere artikelen van zijn/haar hand te lezen. 
- Is deze bekend met de materie en heeft hij/zij een bepaalde houding ten opzichte van 

het onderwerp? 
- Is er een ‘fact-sheet’ of heb je materiaal dat je de journalist ter voorbereiding kunt 

doen toekomen. Bij voorkeur natuurlijk dát materiaal, waar je ook zendtijd aan besteed 
zou willen zien. 

- Probeer uit te vinden wat men met het interview wil bereiken of te weten zien te 
komen. 

- Welke vragen kunnen bij het publiek van het blad of programma leven? 
- Bedenk hoe de gespreksdraden kunnen lopen.  
- Oefen eventueel met iemand de lastige thema’s.  
- Heb je in het verleden in de pers wel eens uitspraken gedaan, waar men je nu mee 

kan confronteren? 
- Is er informatie die de journalist al van anderen gekregen kan hebben. 
- Stel vooraf precies vast wat je wilt vertellen en wat je niet wenst te melden. Houd je 

daar strikt aan. 
- Herhaal de belangrijkste namen en cijfers achteraf nog eens, zodat er geen 

misverstanden over kunnen bestaan. 
 


