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G
oede vragen stellen is voor veel 

mensen moeilijker dan goede 

antwoorden geven. Vragen 

stellen heeft alles te maken met luiste-

ren en interpreteren. Met meer inzicht 

in het stellen van vragen kan een or-lid 

veel bereiken. Zorg dat je weet wan-

neer je de juiste vragen stelt.

Doelen
Goede vragen zijn essentieel in elk ge-

sprek. Wat wil je weten en waarom ei-

genlijk? Wat ga je met de antwoorden 

doen? Je stelt meestal een vraag, om-

dat je iets wilt weten. Maar de ene 

vraag is de andere niet. Er zijn verschil-

lende soorten vragen. Voordat je je 

vraag stelt, moet je bedenken wat het 

doel ervan is. Afhankelijk van het doel 

formuleer je de vraag. Wil je een ge-

sprek beginnen of op gang helpen, dan 

is een vraag een goed middel (Hoe gaat 

het?).

Open en gesloten
Globaal zijn er twee soorten vragen: 

open en gesloten vragen. Met 

een open vraag nodig je je gespreks-

partner uit om veel informatie te ge-

ven. Ze vragen vaak naar het wat, 

waar, wie, waarmee en hoe (Wie werkt 

de adviesaanvraag uit? Hoe komt de or 

aan informatie?). Het voordeel van 

open vragen is dat je veel informatie 

krijgt. Jij luistert en de ander vertelt.  

Het andere type is de gesloten vraag. 

Daarop kan de ander alleen een voor-

gecodeerd antwoord geven, vaak ‘ja’ 

of ‘nee’ (Is de volgende overlegverga-

dering al gepland?). Gesloten vragen 

beperken dus de antwoordmogelijk-

heden, maar zijn handig bij een be-

hoefte aan specifieke informatie.

Sturen
Vragen stellen heeft nog een andere 

functie. Door vragen te stellen, neem je 

de leiding in een gesprek. Je geeft 

daarmee aan dat jij bepaalt waarover 

gepraat gaat worden. Dat is voor de 

or-voorzitter handig. Door een vraag 

over een nieuw onderwerp te stellen, 

kun je ervoor zorgen dat je gespreks-

partners niet te lang bij hetzelfde on-

derwerp blijven hangen. Zo houd je lijn 

in het gesprek en kun je de agenda 

aanhouden. Als de bestuurder vaag 

blijft over de reorganisatie en je wilt 

een duidelijk antwoord, dan kun je 

door middel van vragen hem dwingen 

concreet te zijn (Wat bedoel je daar-

mee? Wordt er gereorganiseerd?).

Slechte vragen
Behalve goede zijn er ook slechte vra-

gen. Slechte vragen stellen overkomt 

iedereen weleens. Je stelt bijvoorbeeld 

een open vraag terwijl een gesloten 

vraag beter was geweest. Soms is de 

vraag suggestief. Je eigen idee of me-

ning zit erin, je suggereert een ant-

woord (Vind je ook niet dat de werk-

druk te hoog is?). Andere slechte 

vragen zijn als je vraag niet duidelijk is 

of je weet het antwoord al. Waarom stel 

je die vraag? Je wil lekker opschieten 

en daarom stel je drie vragen tegelijk. 

De gevolgen van slechte vragen kun-

nen zijn, dat je gesprekspartner geïrri-

teerd raakt. Het kan ook zijn dat hij niet 

meer durft zijn eigen mening te geven 

als jij jouw waardeoordeel al in de 

vraag legt. Als je drie vragen tegelijk 

stelt is dat ook niet goed. Je krijgt vaak 

antwoord op de makkelijkste vraag en 

de andere twee worden vergeten. Je 

krijgt niet de juiste informatie, of vage 

antwoorden waar je toch weer op door 

moet vragen.

 

Waarom
De vraag die begint met ‘waarom’ lijkt 

een goede open vraag, maar is eigen-

lijk een heel brede, slechte vraag. De 

waaromvraag roept meestal een lang 

en vaag antwoord op. Geef zelf eens 

antwoord op de vraag: Waarom heb je 
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Achter de hand 
Bij onderhandelen is het handig om enkele vragen te hebben. Enkele vragen die je 

kunt gebruiken.

-  Wat moet er in ieder geval aan de orde komen, wil je tevreden zijn?

Deze vraag kun je gebruiken als je wilt weten waar het iemand werkelijk om gaat. 

Zet deze vraag in als iemand blijft vasthouden aan een standpunt: 

- Wat maakt het voor jou zo belangrijk dat…..?

Dit werkt ook als iemand juist een voorstel blijft afwijzen. Er is een goede kans dat 

je door het antwoord op deze vraag, een belangrijk criterium van iemand te weten 

komt. Als je dat kent, kun je alternatieve oplossingen zoeken.

- Wat kunnen wij doen om je aarzeling weg te nemen?

Een vraag die je kunt gebruiken bij mensen die bijvoorbeeld twijfelen om een ope-

ning in het gesprek te bieden.

- Onder welke condities zou je het wel willen? 

Handig als iemand in eerste instantie krachtig ‘nee’ zegt tegen een voorstel. Een 

‘nee’ is echter bijna nooit absoluut. Als de condities onder een voorstel wat aan-

trekkelijker worden, wil iemand een ‘nee’ meestal wel relativeren. Met deze vraag 

onderzoek je de grenzen van de weigering. 

- Wat zou er in mijn voorstel anders moeten zijn, wil je er wel mee akkoord gaan? 

Deze vraag is goed te gebruiken als iemand niet akkoord gaat met een voorstel. 

Het komt zelden voor dat iemand tegen een voorstel in zijn geheel is. Iemand wijst 

meestal een deel(tje) van het voorstel af. Als je dat onderdeel wijzigt, vindt die per-

soon het voorstel vaak wél goed. Met deze vraag onderzoek je de varianten bin-

nen een voorstel.

die informatie niet gegeven? De waar-

omvraag is vaak geen echte vraag, 

maar een verkapte vorm van kritiek. 

Als een or-lid de bestuurder vraagt 

’Waarom heeft u ons zo laat betrok-

ken?’ dan bedoelt hij waarschijnlijk ‘u 

hebt ons te laat betrokken!’ Tot slot 

roept de waaromvraag bij veel men-

sen een gevoel op alsof ze ter verant-

woording worden geroepen. Dat geeft 

een sfeer die niet constructief is om 

veel informatie op tafel te krijgen. Ge-

bruik daarom een alternatieve vraag in 

plaats van de waaromvraag. Bijvoor-

beeld ‘Wat houdt u tegen om ons deze 

informatie te verstrekken?’ In plaats 

van ‘Waarom wilt u ons die informatie 

niet geven?’ 

Actief luisteren
Vragen stellen en luisteren horen bij 

elkaar. Als je goed luistert weet je wat je 

moet vragen. Luisteren heeft voor ve-

len een wat passieve betekenis, zoal 

naar muziek luisteren. Je kunt ook ac-

tief luisteren.  Dit betekent: vertellen 

wat je denkt dat de ander bedoelt. Bij 

actief luisteren laat de ‘ontvanger’ de 

‘zender’ weten wat hij ontvangt. Hij 

koppelt het terug. De zender kan zo 

controleren of zijn boodschap juist is 

overgekomen. Zo nodig kan hij dan 

verbeteren. Behalve de feitelijke bood-

schap worden ook de achterliggende 

gedachten en gevoelens in het com-

municatieproces betrokken. Het gaat 

om feiten en om de beleving van de 

feiten. Een misverstand dat gemakke-

lijk optreedt, is dat de ander denkt, dat 

je hem door actief luisteren gelijk geeft. 

Dit is te voorkomen door je woorden 

goed te kiezen. 
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