
 

Oefeningen voor oplossingsgericht coachen 

Vragen stellen rondom oplossingen, mogelijkheden en groei. Dus niet de 
‘whodunnit’ achterhalen van een probleem maar voorbij de historie naar iets nieuws 
vragen.  

Waarom dit ook zo goed werkt: mensen zitten vast op een rotonde. Als je ze gaat 
vertellen dat er afslagen zijn op deze psychologische rotonde dan gaan ze vaak 
tegensputteren. We blijven nu eenmaal graag ‘binnen de box’. Door indirect te 
werken door oplossingsgerichte vragen te stellen, gaan mensen zich van binnen 
afslagen proberen voor te stellen zonder dat jij daar opdracht toe gegeven hebt. 

Oh ja, …oplossingsgericht werken is NIET oplossingen aandragen! De hele gedachte 
is dat je je vragen zo stelt, dat iemand zelf van binnen gaat ‘googelen’ naar 
mogelijkheden! 

Tip: pak twee of drie vragen uit het onderstaande en probeer uit hoe mensen er op 
reageren. Oh, het hoeft niet perfect uit te pakken he  

We zeggen vaak: progressie in plaats van perfectie! 

 

• Waaraan zou je iets veranderd willen zien?  
• Welke redenen heb je om deze verandering te willen? 
• Wat zijn goede redenen om een verandering te willen? 
• Hoe zou het zijn als je dit probleem niet meer hebt? 
• Wat is het tegenovergestelde van dit probleem? 
• Stel dat er een wonder gebeurt en alles is opgelost? Hoe zou je dat weten?  
• Wat heb je al eerder toegepast (strategieën) wat je al eens heeft geholpen? 
• Wat voor verbeteringen heb je tot nu toe al tot stand gebracht? 
• Hoe ver ben je met het realiseren van wat je wil? 
• Welke voordelen zijn er voor deze verandering?  
• Wat voor voordelen van deze verandering zie jij voor jezelf? 
• Wat voor voordelen van deze verandering zie jij voor anderen? 
• Hoe zou je weten dat je probleem is opgelost? Waaraan zou je dat merken? Wat zou 

je dan anders doen, zeggen, voelen? Wat zouden anderen anders doen, zeggen, 
voelen? 

• Wat zal het eerste kleine signaal zijn dat er verbetering op til is? 
• Wat is het allerkleinste stapje dat je zou kunnen nemen om dit probleem op te 

lossen? 
• Waaraan zouden anderen merken dat je vooruitgang aan het maken bent? 
• Heb je soortgelijke problemen al eerder opgelost? Hoe heb je dat toen gedaan? Wie 

heeft je toen geholpen? Hoe heeft die jou geholpen? Welke strategie heb je toen 
toegepast? 

• Op welke momenten gaat het beter? 
• Welke hulpmiddelen heb je gebruikt? Welke hulpmiddelen kun je nog meer 

gebruiken? 



 

• Zijn er momenten waarop het probleem zich niet of minder voordoet? Wat doe je 
dan anders? 

• Wat zou je vader, moeder, leerkracht, vriend(in), enz zeggen dat je doet, als de 
zaken beter gaan? 

• Wat zou er anders zijn op school/thuis/sportclub als de verandering die je wenst 
zou gebeuren? 

• Wat heeft het beste geholpen in de periode dat je dacht dat niets meer mogelijk 
was? 

• Veronderstel dat dit probleem is opgelost, wat zou er dan anders zijn? Wat zou jij 
dan anders doen? Wat wil je anders doen? 

• Wat kan jij goed (concreet gedrag) wat je zou helpen bij het verminderen van je 
probleem? 

• Wie of wat zou het beste kunnen helpen om deze vaardigheden in het dagelijks 
leven te oefenen?  

• Wat ben jij bereid te doen of niet te doen? 
• Is er iets, wat dan ook, dat ik vergeten ben te vragen of te behandelen, dat wel 

belangrijk is? 
• Is er iets anders, wat dan ook, waarvan je vindt dat ik het zou moeten weten?  

 

Voorbeelden oplossingsgerichte vragen – Wat, Wie, Wanneer, Waar, Hoe 

WAT 

• Vertel eens, op welke van de dingen die je bereikt hebt, ben je het meest trots? 
• Wat vertelt je dat over jezelf? 
• Wat werkt het best in jouw leven op dit moment? 
• Wat zou je beste vriend zeggen over wat je hebt gedaan om dit te laten gebeuren? 
• Wat zijn volgens jouw vriend jouw 3 beste eigenschappen? 
• Wat zal van jou dan veranderen? 
• Wat moet je doen om deze verandering die je wilt maken vast te houden? 
• Wat is de 1e kleine stap die je kunt zetten om je doel te halen? 
• Wat ga je doen als je de aandrang krijgt om weer terug te vallen in je oude gedrag 

(of gewoonte)? 
• Welke kleine 1e stap zou je als eerste willen maken? En wat nog meer? 
• Wat doe je dan wel wat nu niet doet? 
• Wat vertelt je dat je op een 6 zit? 

WIE 

• Van wie heb je het meest geleerd over…? Hoe leerde deze persoon je dit? Wat nog 
meer? 

• Wie kunnen jou ondersteunen? Wie helpt je als in de problemen zit? 
• Wie zal het eerst merken dat je veranderingen doormaakt, dat je veranderd bent? 
• Wie wil graag dat je hier bent? Wat willen zij dat er verandert? 

 



 

WANNEER 

• Wanneer laat je je beste vrienden merken hoe trots je bent op wat je hebt bereikt? 
• Wanneer begin je de stappen te zetten die je wilt? Wat zal dan anders zijn? 
• Wat zal voor jou het goede moment zijn om de 1e stap te maken? 
• Wanneer je deze stappen zet, wie zal deze het eerste opmerken? Wat zal je beste 

vriend zeggen dat anders aan je is? 

WAAR 

• Waar besloot je dat je je (leven) wilde veranderen? 
• Waar zul je zitten op de schaal wanneer je uiteindelijk daadwerkelijk je doel bereikt? 
• Waar zul je zijn wanneer je bij jezelf opmerkt dat je veranderd bent? 
• Waar op de schaal wil je zijn over een jaar vanaf nu? 

HOE 

• Hoe heb je tot nu toe kunnen overleven? 
• Hoe heb je besloten te luisteren naar je beste vriend? 
• Hoe weet je dat je kunt stoppen met… ? 
• Hoe heb je de stappen gezet die je hebt gemaakt in je leven? 
• Hoe zul je weten dat je op de juiste weg zit naar waar je naartoe wilt? 
• Hoe weet je dat het goed voor je is om… te doen? 
• Hoe weet je dat het (nieuwe) gedrag dit keer daadwerkelijk gaat gebeuren? 
• Hoe zul je weten wat het goede is om te doen? 
• Hoe graag wil je deze stappen zetten?  


