Mooie vragen

Een mooie vraag stellen, op het juiste moment, is een
kunst. Ik wil vragen stellen wel tot kunst verheffen. Is er
een leerstoel voor? Is er een opleiding voor? Kan er een
museum geopend worden? Het is niet enkel de mooie
vraag, maar ook op het goede moment. En soms is stilte
en een vragende blik voldoende. Of het herhalen van
enkele woorden van de verteller. Ook de minivragen als:
En? Want? Anders? kunnen helpen om verdieping in een
gesprek te krijgen.
Een mooie vraag heeft een intentie, bijvoorbeeld de
ander inzicht verschaffen in zijn TALENT, zijn DRIVE. Dat
doe je door samen een situatie te ANALYSEREN en te
SPIEGELEN op hetgeen gezegd wordt. Ik geef je daarom
deze vragen, ingedeeld in een aantal categorieën, zodat
jij ze kan gebruiken in jouw werk, vanuit jouw rol van
manager, trainer, coach, inspirator, buurman of partner.
Veel plezier ermee!
Met dank aan: Alex, Annemarie, Arjeh, Chantal, Erik,
Evelien, Fred, Gerbrig, Han, Herman, Iris, Johan, Marthe,
Ria en Stefan. Fijne vrienden, collega’s en vakgenoten die
de kunst van vragenstellen verstaan. Ik vroeg ze via een
pop-up chat hun mooie vraag met mij te delen.
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Mooie vragen

Talent

Drive

1. Welk talent van jou zou vaker van
zich willen laten horen?

1. Wat heb je nodig?

2. Wat zien anderen als jouw
kwaliteit?

3. Wat wil je?

3. Wat laat jou schijnen?
4. Waar draait je motor op?
5. Wanneer word je maximaal
uitgedaagd?

2. En wat als je niets verandert of doet?
4. Wat is je belangrijkste drijfveer?
5. Waar ben je op aanspreekbaar?
6. Wat is je belang?
7. Waar sta je voor?
8. Wat is jouw droom voor de toekomst?
9. Wat is voor jou (onderwerp)?
10. Wat is je verlangen?
11. Wat helpt je?
12. Hoe ziet het eruit als je doelstelling is
behaald?

Analyse

Spiegel

1. Waarom doe je wat je doet?

1. Met welk excuus laat je jezelf
wegkomen?

2. Wat werkt er en waarom?
3. Waar is het functioneel en waar
disfuctioneel?
4. Hoe is jou dit gelukt?
5. Wat ervaar je nu?
6. Waar gaat het je dan om?
7. Waar heb je last van?
8. Wat gaat er wel goed?

2. Wat vind jij?
3. Beschouw je maskers. Wat is je
favoriete masker en waarom?
4. Wat verberg je?
5. Hoe kwetsbaar durf je te zijn en naar
wie?
6. Is dat zo?
7. Wat houdt je tegen?
8. Welke weerspiegeling ontdek je van
jezelf in een ander en wat kan je
daarmee?
9. Waar vind je alledaags geluk en waar
haal je dat uit?
10. Zouden anderen het probleem ook
zo omschrijven, of zouden zij andere
woorden kiezen om het probleem te
duiden?
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