Voorbeelden van open vragen
Hoe
Hoe gaat het met je?
Hoe komt het dat je hier zo over
denkt?
Hoe komt het dat je deze mening
hebt?
Hoe denk je erover?
Hoe gaat het op je werk?
Hoe ziet je volgende project eruit?
Hoe kunnen we in de komende tijd
meer contact hebben?
Hoe kan ik je helpen?
Hoe stel je je onze samenwerking
voor?
Hoe ziet jouw werkveld/takenpakket
eruit?
Hoe ziet jouw positie eruit?
Hoe kom je aan je informatie?
Hoe kan ik je over nieuws informeren?
Hoe belangrijk is dit project voor jou?

Wat
Wat is er?
Wat zorgt ervoor dat je je zo voelt?
Wat maakt het dat je zo reageert?
Wat blijft er nu nog liggen wat we niet
besproken hebben?
Wat is jouw mening?
Wat vind je ervan?
Wat houd je bezig?
Wat kan ik voor je doen?
Wat verwacht je van mij?
Wat heb je van mij nodig?
Wat kan ik beter doen in de toekomst?
Wat kan ik verbeteren?
Wat moet ik voor jou anders doen?
Wat voor effect heeft dit op jou?
Wat zijn de risico’s van dit project?
Wat is er nog meer van belang voor
jou?

Welke
Welke zaken neem je mee bij je
beslissing?
Welke voordelen zie jij?
Welke nadelen kun je bedenken?
Welke vragen heb je?
Welke storm komt er na deze stilte?
Welke hulp heb je in de toekomst het
meest van mij nodig?
Welke eisen stel je aan je werk (aan
onze samenwerking)
Welke kansen zie je?
Welke bedreigingen zie je?
Welke waarden en normen zijn voor
jou belangrijk?

Waar
Waar wil je het over hebben?
Waar is jouw mening op gebaseerd?
Waar zie je jezelf staan over 5 jaar?
Wanneer
Wanneer heb je dat eerder
meegemaakt?
Wanneer ga je daar een beslissing over
nemen?
Wie
Wie helpt jou in jouw beslissingen?
Wie beslist er nog meer?
Waarom
Waarom denk je er zo over?
Waarom ben je het er niet mee eens?
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