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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over spreken en gesprekken voeren.
In de praktijk voer je gesprekken met collega’s en cliënten.
Je voert zakelijke telefoongesprekken namens jouw (stage)bedrijf.
Als je op zoek bent naar een baan, voer je sollicitatiegesprekken.
Het is van belang dat mensen jou begrijpen.
En dat jij weet welke eisen aan jou gesteld worden.
Daarom wil je dat het voeren van gesprekken voor jou geen probleem is.

Dit werkboek gaat over:

•	 spreken en gesprekken voeren in de praktijk

•	 zakelijke telefoongesprekken voeren 

•	 het sollicitatiegesprek.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
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Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken gebruik je de StruX-kaarten.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.

Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op Nederlands.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.
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Hoofdstuk 1

Een gesprek voeren

Dit hoofdstuk gaat over het voeren van een gesprek. 
Gesprekken voer je iedere dag.
Dat kunnen informele gesprekken zijn.
Zoals een praatje met een collega of een bekende.
Of met een vreemde. Dan kun je vaak spontaan je eigen woorden gebruiken.
Het kunnen ook formele gesprekken zijn.
Zoals een voortgangsgesprek met je mentor. Of een sollicitatiegesprek. 
Of een functioneringsgesprek met jouw leidinggevende.
Vooral voor het formele gesprek bestaan regels.

In dit hoofdstuk leer je:

•	 wat een informeel gesprek is

•	 de regels die bij het voeren van een gesprek horen

•	 lichaamstaal en toon goed te gebruiken

•	 wat een formeel gesprek is

•	 een formeel gesprek voor te bereiden

•	 een formeel gesprek te voeren

•	 omgaan met feedback.
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Hoofdstuk 1 Een gesprek voeren

Opdracht 1
Deze opdracht doe je samen met een ander. Kies of overleg met wie je dat doet.
Je ziet foto’s van gesprekken. Sommige gesprekken zijn formeel én informeel. 
Zet per gesprek een kruisje bij de foto die erbij hoort.

Mentorgesprek

Praatje over het weer

Pauzegesprek

Beoordelingsgesprek

Familiegesprek

Discussie

Sollicitatiegesprek

Voortgangsgesprek

Gezelligheidspraatje

Functioneringsgesprek

Een informeel gesprek
Iedereen voert elke dag gesprekken.
Je praat thuis met je familie over jezelf en het familieleven.
Je bespreekt van alles met vrienden of collega’s. 
Je maakt eens een praatje in een winkel of op straat.
Je bespreekt plannen of problemen.
Meestal zijn dit informele gesprekken.
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Een informeel gesprek:
is niet officieel
voer je met mensen die je kent, zoals familie of vrienden 
voer je met mensen die je ergens ontmoet
kan over van alles gaan: jezelf, een probleem, wat je wel en niet leuk vindt, je
mening, wat je gisteren gedaan hebt enzovoort
houd je ‘zomaar’ voor je plezier of omdat het zo uitkomt.

officieel = zoals de afspraken zijn, volgens de regels, verplicht onderdeel

Weet je?

Opdracht 2
Je gaat een test doen. Hoe sta jij tegenover gesprekken voeren?
Kies uit en omcirkel: A, B of C.

Als je een nieuw persoon op school of werk ontmoet:
A zorg je ervoor dat je de eerste dag zo veel mogelijk van die persoon weet
B durf je hem absoluut niet aan te spreken
C spreek je hem wel een keer aan als dat toevallig zo uitkomt

Als je uitgaat:
A leer je altijd veel nieuwe mensen kennen
B zit je de hele avond alleen in een hoek
C praat je alleen met je vrienden

Je moet vrij vragen aan een docent. Wat doe je?
A Je belt hem even op.
B  Je denkt er de hele dag over na hoe je hem kunt aanspreken. 

Uiteindelijk doe je het niet.
C Na de les vraag je of je docent een minuutje tijd voor je heeft.

Als je in de trein zit:
A vertel je je hele levensverhaal aan iedereen die naast je komt zitten 
B spreek je met niemand, ook niet als iemand anders jou aanspreekt
C maak je af en toe een kort praatje met iemand
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Hoofdstuk 1 Een gesprek voeren

Tijdens een verjaardag:
A ben jij de hele tijd aan het woord, iemand anders komt niet aan de beurt
B  geef je korte antwoorden als iemand je iets vraagt, jij hebt nu eenmaal niet zo 

veel te vertellen
C heb je met verschillende mensen een gesprek

Stel je veel vragen aan anderen tijdens een gesprek?
A Nee, ik praat zelf liever.
B Nee, misschien stel ik wel een stomme vraag.
C Ja, door interesse te tonen in andere mensen krijg je vaak leuke gesprekken.

Hoe vaak heb je A ingevuld?  

Hoe vaak heb je B ingevuld?  

Hoe vaak heb je C ingevuld?  

Heb je vooral A? 
Jij praat wel erg veel! Een ander krijgt haast geen kans!
Heb je vooral B?
Jij houdt niet zo van gesprekken voeren. Maar bedenk: praten kan geen kwaad!
Heb je vooral C? 
Je kunt goed gesprekken voeren. Maar je weet ook wanneer je stil moet zijn.

Tips voor een informeel gesprek
Informele gesprekken kunnen over van alles gaan.
Je kunt ze op allerlei manieren voeren. 
Maar er zijn wél enkele aandachtspunten.
Een soort regels voor hoe je het gesprek voert.
Bij informele gesprekken: 

	• spreek je duidelijk en verstaanbaar

	• gebruik je goede lichaamstaal

	• let je op de toon waarop je spreekt

	• geef je de ander de kans om iets te zeggen

	• luister je naar wat de ander zegt.
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Hoofdstuk 1 Een gesprek voeren
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Lastig is soms dat niet alle regels altijd gelden.
Er is verschil tussen wat je zegt tegen wie.
Wat thuis wél kan, kan soms op je werk niet.
Je bespreekt met een vriend bepaalde zaken.
Maar die zou je nooit bespreken met een collega.
De regels kunnen dus per persoon en per onderwerp verschillen.

Weet je?

Opdracht 3
Denk terug aan vanochtend en gisteren.
Schrijf 3 gesprekken op die je gevoerd hebt.
Schrijf erbij wat het onderwerp van het gesprek was.

	� Het gesprek was met  
Het gesprek ging over: 

	� Het gesprek was met  
Het gesprek ging over:

	� Het gesprek was met  
Het gesprek ging over: 

Welke gesprekken waren informeel? Kruis die aan.
Zet een groot uitroepteken achter de gesprekken die je leuk vond.

Opdracht 4
Het is pauze. Je ontmoet een goede vriend van je.
Jullie hebben elkaar al een tijdje niet gezien of gesproken.
Maar jullie kennen elkaar goed. Stel, je voert een informeel gesprek met elkaar.
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