
 
    Interview Draaiboek  

Met dank aan alle ouders en professionals die hier aan mee werkten!  

3 Pagina’s (De rest is extra.) 

 
Makkelijkste poort gevonden? Zie vraag 2. 

En nu met z’n allen de straten, pleinen en treinen op… 
 

Indien u het ook belangrijk lijkt dat mensen uit deze “corona-hypnose” 
geraken, kan u zeker mee doen: 

 

 
 Lees ter voorbereiding met plezier over massahypnose in deze tijden. 

 Doe het interview ALLEEN als je rustig bent 

 Doe het op plaatsen waar mensen op hun gemak zijn (trein, 

park, ...)   
 

De meeste mensen zijn bereid om je te woord te staan, sterker nog: de 
meeste mensen hebben echt nood  aan sociaal contact, voorál in deze tijden. 

 

 Stel jezelf voor en zeg wat je gaat doen  
 

Mijn naam is …  Ik heb een 2-3 vraagjes en ben erg benieuwd 

naar je antwoorden. Weinig tijd? Stel dan alleen vraag 2 bvb. 
 

 Vraag toestemming! 

 Houding!! 

 Hou je eigen visie/mening voor jezelf, wees informatief! 
 Probeer NIET te overtuigen, dring NIET aan. Ieder mens is 

vrij. 

 Actief Luisteren!! Intensief en duidelijk aandacht geven 
aan wat men zegt … herformuleer eventueel 

 Hou je van de “domme”, maar wees oprecht 

geïnteresseerd…  
 

Des te “dommer” je je voordoet, des te meer mensen zich open 
opstellen, => blijf dus zo dicht mogelijk bij hún waarheid. 
 

 Uit waardering voor de tijd die ze aan jou besteden 

 Empathie is “key”: voel mee!!!  
 Wees je eigen kompas.  Dit is slechts een draaiboek.    
Je doel is verbindend: hun perceptie peilen en nieuwsgierigheid 
triggeren 

 

 

 Mag ik u iets vragen? Ik doe een mini-perceptietest, anoniem. Zou 

ik die bij u mogen afnemen? Het duurt 2 - 3 minuten. Als u wil, 

kunnen we het wat langer maken. 
 

 

=> Als men vraagt waarover het gaat  
“Het gaat over hoe wij deze corona-crisis beleven.  

=>    Geen zin in? Groot gelijk, fijne dag nog” 

https://www.linkedin.com/pulse/een-zaal-vol-naakte-mensen-yvette-rooding/?originalSubdomain=nl
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 Intunen: Mensen moeten zich echt vrij voelen.  

 -> daarom, ga eerst wat achteruit en check met hen of het ok is zo. In 
sommige gevallen zet je best mondmasker op. Om mensen niet bang 
te maken…(áls je dat doet => houd het aan tot ze het zelf afzetten!) 

 Wees dankbaar voor hun reactie, wat het ook mag zijn. 

 
 
 VRAAG 1 eventueel:  Hebt u al dingen gedaan / beslist tegen uw intuïtie 

in? En hoe kijkt u daar achteraf op terug? 

 
 Indien mensen hier met een redenering antwoord op geven, probeer samen te 

vatten wat u hoort, en vraag of u hen goed begrepen hebt. 

 

 Intro vraag 2: “Wij zijn in Vlaanderen al goed opgeschoten met de 
vaccinaties. Al over de 70%. We zijn de best gevaccineerde regio 
in Europa. Nu blijkt in een rondvraag dat niet alle ouders even 
enthousiast zijn om ook hun kinderen te laten vaccineren. 

 

    VRAAG 2: Zou u daar begrip voor kunnen opbrengen? 

  
 
 Indien mensen hier met een redenering antwoord op geven, probeer samen te 

vatten wat u hoort, en vraag of u hen goed begrepen hebt. 

 Indien ze er begrip voor hebben: Hebt u een kritische geest? Wil u dit 
document door bezorgde ouders samengesteld eens kritisch bekijken?  
Document van 3 pagina’s met zo correct mogelijke en bredere info over 
deze vaccins.” ( zie verder )  

 

HIERNA: Info geven - Nieuwsgierigheid uitlokken  

 Enkel indien ze dit duidelijk willen bezorgt u hen de gegevens van bvb. 
www.coronaenquete.com . Steek het dus niet in hun pollen! Beter enkel de vraag 
stellen en loslaten dan willen overtuigen ! Het doel is mensen correct informeren, 
maar dat lukt enkel indien ze er voor open staan. De rest werkt averechts…  Dank 

bij voorbaat!!! Vraag toestemming om hen informatie te geven 

 
 Toon ook respect voor mensen die niets willen weten en bedank hen voor 

hun tijd  

 

 

 
 

 
 

http://www.coronaenquete.com/
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VRAAG 3: Eventueel stelt u nog de volgende vraag :    
        ( zie andere vragen beneden) 

 
Vindt u dat een wetenschapper of arts die merkt dat er iets echt niet klopt, er iets aan de 
hand is; het recht heeft, of zelf de plicht om, ( na overleg met collega’s) dit te melden? En 
zouden wij dat dan via de media moeten vernemen?  
Zo ja, dan zal u indien u dit document wil bekijken zonder twijfel een boeiende 
ontdekking doen. 

 

!! Luister of zij nog wat willen vragen!! 

=> “Enkel als u zich er gemakkelijk bij voelt, kan ik u (naar wens) nog 
een vraag stellen.” ( zie verder ) 

 

 

Afsluiting 
- Nogmaals dank, groet. 

 

Waarom deze enquête?  

 Vaak vragen mensen “Waarom doe je deze enquête? Dan ken je beginnen met 

een weder-vraagje: zie hieronder bonusvraagjes. Maar let op voor valkuil: 

ga niet discussie aub. 
 

Aanvullende tips 

 
 Voor al diegenen die beginnen met kleine enquêtes -> vermeld 

eventueel vooraf dat je aan het leren bent en vraag of ze achteraf 
feedback willen geven...  

 

 Geef weinig info, en alleen verifieerbare info, die ze liefst zelf kunnen 

checken. 

 

 Dit is maar een leidraad. Test aub wat bij jou goed werkt… naargelang 

de mensen die je ontmoet. 

 
Besef dat het bredere plaatje voor heel wat mensen te heftig is (cognitieve 
dissonantie), teveel afwijkende informatie zal daarom direct gecatalogeerd 

worden en meer kwaad doen dan goed… 

 

 “Doseer” zeker de info die je geeft! Dat hebben 

wij op coronaenquete.com bewust geprobeerd. 
 
 

 Indien interesse, geef je je mailadres voor verder contact.  

 
Maak eventueel een mailadres aan dat je enkel hiervoor gebruikt.  
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Testen is de boodschap 

“Bonus-vraagjes” 

 

PS, Er zijn zoveel interessante vragen te stellen… Mensen aan het nadenken krijgen is in 
deze hypnose de grote uitdaging.  
 
Bvb. In de Zevende dag werden een arts en een wetenschapper uitgenodigd die kritisch zijn 
over deze aanpak en vaccinaties. Er is toch wetenschappelijke consensus. Vindt u dat dit 
kan: een arts en een wetenschapper die deze vaccinatiecampagne durven in vraag stellen?  
 
Of: Heel wat mensen vinden dat ze door de media goed worden geïnformeerd. Hoe kijkt u 
hiernaar? 
 
Of: Indien er iets mis loopt in de maatschappij, op eender welk vlak ( er ligt bvb een voorwerp 
op de rijbaan ), hoeveel % van de mensen hebben de moed om er iets aan te doen volgens 
u? En kent u zo iemand, en hebt u daar respect voor? Bent u zelf zo iemand? 
 
Of: Heel wat mensen vinden dat de politiek een heel moeilijke taak heeft in deze pandemie, 
en dat wij er best aan doen om de maatregelen goed op te volgen. Want zo komen wij zeker 
uit deze crisis.  Anders gezegd, onze politici nemen zonder twijfel de beste beslissingen. Het 
is de enige manier om hieruit te geraken. Wat denkt u hiervan?  
 

Of: Er blijken tussen de verspreiders van al wat als fake-nieuws wordt 

bestempeld heel wat bezorgde professionals te zitten…. Had u daar al een 

idee van? Vind u het bvb ok dat de helden uit de zorg die deze vaccinaties 

niet vertrouwen hun job kwijt geraken? 

 

 

PS, Vergeet niet dat glimlach en humor echt kan helpen. :-) 
 
Volgende pagina: een enquête die een jaar geleden werd opgesteld.  
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Enquête uit bezorgdheid over corona, anoniem.                     
                           In kader van coronaenquete.com 

 

Vertrouwen is belangrijk… Zonder vertrouwen kan je niet leven… 

                                                           

Intro: hoeveel mensen ken je die met corona in het ziekenhuis zijn 
opgenomen? Ken je mensen die overleden zijn aan/met corona? 

Hoeveel mensen die het zwaar hebben door de corona-stress, ook 
door de maatregelen? 

Ken je mensen die bijwerkingen hadden van corona-vaccin? 

·        Zonder vertrouwen kan ik niet leven                                     0 1 2 3 4 5 

·        Blind vertrouwen is ok                  0 1 2 3 4 5 

·        Ik vertrouw mijn garagist, verkoper, arts, notaris, bankier, 
geneesmiddelenproducent of … blindelings             0 1 2 3 4 5 

·        Ik vind het makkelijk om mensen te vertrouwen                 0 1 2 3 4 5 

·        Ik heb al meegemaakt dat ik werd bedrogen                       0 1 2 3 4 5 

·        Wanneer ik bedrogen werd, was dat erg kwetsend             0 1 2 3 4 5 

·        Politici zijn zeker te vertrouwen                                            0 1 2 3 4 5 

·        Ik vind kritisch zijn t o v politici belangrijk                           0 1 2 3 4 5 

 

 

.    Ik vertrouw dat de officiële media mij correct informeren   0 1 2 3 4 5 

 .       Hebt u het gevoel dat de Witte Woede ( protest van verpleegkundigen) 
werd beluisterd, de laatste decennia?                                   0 1 2 3 4 5 

·         
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.     

 

          Hebt u de indruk dat bij corona de verhouding kwaal-maatregelen 
klopt?           0 1 2 3 4 5 

·        Van wie komt volgend verzoek?  De lidstaten moeten overwegen de 
noodtoestand te beëindigen of anders om de impact ervan op de 
democratie, de rechtsstaat en de grondrechten te beperken. A) van 
de EU  B) een complotdenker C) Lieven Annemans 

·        Hebt u al bepaalde mensen bedrogen?                               0 1 2 3 4 5  
           

·        Is die relatie, dat vertrouwen hersteld geraakt?                  0 1 2 3 4 5 
                    

·        Vindt u dat verklikken een goede zaak is, aan te moedigen valt?   
           0 1 2 3 4 5 

·        Is het moeilijk om uw eigen fout te herkennen en zo de relatie hersteld 
te krijgen?                                                                                 0 1 2 3 4 5  

·        Hoe moeilijk is het voor u om te zeggen dat u met iemand niet 
akkoord bent?                                                                         0 1 2 3 4 5 

·       Wist u dat de vaccins tegen corona maar een voorlopige 
vergunning hebben? Dat het onderzoek nog loopt en dus strikt 
genomen een medisch experiment is? (onderzoek lopen af in 2022 
en 2023                                          

·        Wat vindt u van volgende uitspraak: Fouten maken is niet zo’n 
groot probleem. Iedereen maakt er wel. Je fout herkennen versterkt 
juist het vertrouwen. 

·        Vrij: leeftijd van ondervraagde, opleidingsniveau? Man, vrouw? 

   Dank voor uw medewerking 

 


