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Beste interviewer, 

Leuk dat je een iemand of aantal mensen in je omgeving wilt gaan interviewen. Om je een handvat te 

geven zetten we hieronder een paar dingen op een rijtje. Het format van het interview vind je 

hieronder. 

1. Hoe presenteer ik mezelf? 

We geven hier een voorbeeld voor hoe je je kunt presenteren bij een eerste contact. Door te zeggen 

‘We willen iets betekenen voor mensen om ons heen’ geef je aan dat je iets wilt, maar laat je verder 

open wat dat zou kunnen zijn. Daarvoor wil je juist de interviews benutten: ontdekken hoe wij iets 

kunnen betekenen voor de mensen om ons heen. Het is belangrijk om te communiceren dat wij van 

de ander willen leren, ideeën op doen.  

In Amersfoort is op grond van 25 interviews een profiel gemaakt van Job: je over buurman. Dit profiel 

is behulpzaam geweest om in het gemeente-zijn aan te sluiten bij Job. Later is vanuit de interviews 

een kaartenspel bedacht: Tafelgesprekken.1 

“Ik ben – zoals je misschien wel weet – betrokken bij een Baptistengemeente in … Als 

gemeenschap/kerk vinden wij het belangrijk om niet alleen met onze eigen dingen bezig te 

zijn, maar om ook verbinding te zoeken met de samenleving, de mensen om ons heen. 

Daarom willen we graag persoonlijk met mensen in gesprek zijn om te luisteren naar wat er 

leeft. Wat valt je op in je eigen omgeving en onze maatschappij, wat vind je zelf belangrijk, 

hoe denk je over God en over de kerk, heb jij nog goeie ideeën voor ons etc. Mijn vraag aan 

jou is of je het leuk zou vinden om aan zo’n interview mee te doen.”(een plaats afspreken, 

interview duurt ongeveer een uur). 

Aan het begin van het interview zelf kan het goed zijn om te zeggen dat er geen goede of foute 

antwoorden zijn. Stel je open en uitnodigend op.  

2. Hoe rond ik af? 

Het moment van afronding is belangrijk. Het zou mooi zijn om een contact te onderhouden met 

mensen die daar geïnteresseerd voor zijn. Als jullie iets met de interviews gaan doen, kun je vragen 

of iemand het leuk vindt om op de hoogte te worden gehouden van de uitkomsten van de 

interviews. Misschien is de persoonlijke interesse gewekt of nieuwsgierigheid naar wat anderen 

hebben gezegd. Daarom is dit een open en uitnodigende afronding. Let erop dat je niet vergeet 

eventueel een mailadres op te schrijven.  

 

Als je meerdere interviews wilt houden, kun je vragen of de persoon nog iemand weet die ook wel 

wil meedoen. Maar je kunt je ook beperken tot mensen die je zelf al kent. 

                                                                 

1
 Zie www.tafelgesprekken.info . Voor het profiel van Job: mail naar Ingeborg Janssen: 

ingeborg.janssen@baptisten.nl 

http://www.tafelgesprekken.info/
mailto:ingeborg.janssen@baptisten.nl
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3. Hoe maak ik een verslag van het gesprek? 

a. Schrijf per vraag samenvattend op wat er naar voren komt. Als je goed luistert, vinden 

mensen het vaak niet erg als je al luisterend schrijft. Dit geeft ook aan dat je het interview 

serieus neemt. 

b. Gebruik in je verslaglegging zoveel mogelijk de taal of uitspraken van de geïnterviewde in 

plaats van die van jezelf. 

c. Als er iemand is die interviews van meerdere mensen gaat verwerken, zorg er dan voor dat je 

achteraf een moment vindt om de aantekeningen leesbaar en begrijpelijk te maken voor 

deze derde persoon (de ‘analist’).  

d. Stuur het uitgewerkte interview op aan de geïnterviewde (als deze daar interesse in heeft) en 

aan deze derde persoon. 

e. Geef in je eigen woorden een korte typering van de geïnterviewde. 

f. Schrijf het mail- of postadres boven het verslag indien iemand op de hoogte wil worden 

gehouden van de uitkomsten van de interviews. 

 

Veel plezier en Gods zegen. 

 

Wil je je ervaringen delen? www.facebook.com/baptistenNL 

Graag! 

 

Of heb je vragen? 

Laat het weten… 

 

Mail naar Ingeborg Janssen: ingeborg.janssen@baptisten.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/baptistenNL
mailto:ingeborg.janssen@baptisten.nl
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INTERVIEWFORMULIER- over geloof en leven 

 

Interviewer: 

  

Datum: 

 Persoonlijke gegevens 

Naam:  

Geboortedatum:  

Woonplaats en wijk  

Werk                                                  

Opleiding  

Burgerlijke 

staat/gezinssamenstelling 

 

 1) Woonplaats en omgeving 

 

a. Wat vind je van de plaats waar je woont?(Wat vind je mooie kanten? Wat vind je 

minder mooie kanten? Hoe zijn de mensen om je heen?) 

 

 

 

b. Wat breder: Welke problemen signaleer je in onze maatschappij? Waardoor ontstaan 

die problemen? Wat zou een stap in de goede richting zijn?  
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c. Welke rol zou de kerk volgens jou in deze samenleving kunnen vervullen? 

 

 

 

 2) Het leven 

a. Wat vind je belangrijk in je relaties 

 

 

 

Wat vind je belangrijk in je werk/dagelijkse bezigheden 

 

 

 

 

b. Wat associeer je met: vrijheid/ geluk? 

 

 

 

 

c. Wat wil jij bereiken in jouw leven?   
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d. Wat is jouw visie op het leven? (Waarom besta je en waar ga je naar toe?) 

 

 

 

 

 

e. Hoe ziet de wereld er over vijftig jaar uit?  

 

 

 

 

 3) God en zo 

a. Hoe zie jij God? Vertel eens. Heb je daar altijd al zo over gedacht?  

 

 

 

 

b. Wat zou je God willen zeggen of vragen? 
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c. Een paar associaties. Waar denk je aan bij… 

…Jezus 

 

…de kerk 

 

…de Bijbel 

 

…leven als christen? 

 

d. Stel, je doet mee aan een activiteit waarin vragen over persoonlijke of 

maatschappelijke thema’s besproken worden. Welke vragen zouden er volgens jou dan 

in elk geval aan de orde moeten komen? Waarom die vragen?  

 

 

 

 

e. Welk advies zou jij een kerk willen geven die ‘bij de tijd’ wil zijn? 

 

 

 

 

f. Wil je zelf nog iets kwijt? 
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 Twee praktische vragen. 

a. Vind je het leuk om op de hoogte te worden gehouden van de uitkomst van deze 

interviews? 

 

 

Emailadres/telefoonnummer:  

b. Ken jij iemand die in jouw stad woont en die misschien ook wil meedoen aan een 

interview? Zou jij willen peilen of die persoon benaderd wil worden?    

 

 

 

 Evaluatie, aanvullende opmerkingen en afspraken 

  

 

 

 

 


