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Checklist Radio-interview 

 
 
Radio is een wat gemakkelijker medium dan televisie. Want er is weinig voor nodig om in 
de uitzending te komen, zelfs een mobieltje volstaat. Een interview voor de radio 
kenmerkt zich verder door een zekere beknoptheid. Hieronder een aantal tips die je 
helpen een radio-interview voor je werkgever te organiseren. 
 
Vooraf 

- Bereid je inhoudelijk voor, met als doel: je moet je verhaal zo duidelijk mogelijk 
kunnen vertellen en de achtergronden beknopt uit kunnen leggen.  
 

- In geval van een telefonisch interview: vraag of men over vijf minuutjes terug wil 
bellen en gebruik elke seconde ter voorbereiding van je boodschap. 
 

- Voorzie de verslaggever van toepasselijke achtergrondinformatie, zodat deze zich wat 
in kan lezen.  

 
 
Tijdens het interview 

 
- Kom op tijd aan, maar wees niet verbaasd als je de interviewer maar enkele seconden 

te spreken krijgt voor het interview.  
 

- Zet je mobiele telefoon uit.  
 

- Geen luidruchtige juwelen om doen.  
 

- Zodra het rode lichtje aangaat, is het live on-air.  
 

- Nooit hoesten of niezen ín de microfoon.  
 

- Houd je antwoorden kort. Dat monteert makkelijker en komt beter over op het publiek.  
 

- Als je een telefoonnummer of URL mag geven, schrijf het op, dat is handiger wanneer 
de zenuwen hun invloed doen gelden.  

 
- Papieren zien de luisteraars weliswaar niet, maar ze mogen ze ook niet horen.  

 
- Noteer liefst de trefwoorden en hooguit wat cijfermateriaal. Lees nooit voor. Probeer 

juist vrij te spreken. Ken je onderwerp zo goed, dat een trefwoord volstaat.  
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- Wordt je geïnterrumpeerd, zet dan een streepje bij je onderwerp, als je tenminste met 

aantekeningen wilt spreken.  
 

- Beantwoord de vraag en wacht op de volgende. Dus probeer niet alles in de eerste 
vraag te zeggen.  
 

- Zijn er meerdere discussiepartners, ga dan niet door een ander heen schreeuwen. 
Maar geef een handteken aan de interviewer. Of wacht op een adempauze.  
 

- Houd er wel rekening mee dat visueel correct gedrag op de radio nu eenmaal niet 
overkomt. Hoorde men je niet, dan was je er gewoon niet.  
 

- Laat je niet afleiden: af en toe zal je interviewer even elders moeten kijken, om te 
checken of alles wel goed opgenomen wordt, kijken naar de klok, of informatie die uit 
het oortelefoontje tot hem komt. Praat gewoon door, het gaat de interviewer tenslotte 
om de luisteraars. 
 

- Niet draaien op je stoel, dan fluctueert je stemvolume teveel door de wisselende 
afstand tot de microfoon.  
 

- De media hebben het liefst iemand die enthousiast zijn of haar standpunt vertelt. 
Iemand die niet al te nerveus is of krampachtig probeert te behagen.  
 

- Aan het einde van het interview: blijf stil tot het rode lampje uit is. 
 
 


