
 

Training Activerende gespreksvoering - Oefeningen  

 

  

 

Oefening: Activerende vragen stellen 

Hieronder een aantal voorbeelden van ‘valkuil’vragen. Noteer in je schrift welk type valkuil dit 
is, en buig deze vervolgens om tot een activerende vraag.  

 
1. Hoe is het om zo lang zonder werk te zitten? (probleemgericht, gericht op het verleden) 

Wat houdt je op de been in het zoeken naar werk? 
2. Heb je begeleiding gezocht om jouw herstel te bespoedigen? (gesloten, advies verpakt als 

vraag) 
Wat helpt om je beter te voelen? Wat kun je nog meer ondernemen om jouw herstel te 
bespoedigen? 

3. Zou je aangepast werk kunnen doen? (gesloten, advies verpakt als vraag) 
Wat kun je nog doen met jouw beperkingen? In hoeverre ben je in staat om met uw 
beperkingen een stap richting werk te maken? Let op: je zegt mét klachten en beperkingen, 
niet ondanks klachten en beperkingen. Maak het altijd inclusief. 

4. Kun je oppas regelen voor de kinderen? (gesloten, advies verpakt als vraag, overnemen van 
de klant) 
Hoe kun je werk en zorg voor de kinderen combineren? 

5. Ben je in staat om een paar uur per week te werken? (gesloten) 
Hoeveel uur per week kun je werken? 

6. Hoe komt het dat je niet werkt? (probleemgericht) 
Wat heb je nodig om weer te kunnen werken? 

7. Wat kan ik voor je betekenen hierin?  
Wat is de volgende stap? Wat kunnen wij afspreken? 

8. Waar raak je zo uitgeput van? (probleemgericht, te therapeutisch) 
Wat geeft je energie? 

9. Kan jouw netwerk iets voor je betekenen? Heb je jouw familie al gevraagd? En jouw 
vrienden, misschien weten die iets? Of anders gewoon rondvragen in jouw omgeving, op het 
schoolplein? (gesloten, meervoudig, advies verpakt als vraag) 
Wie kan je helpen met…? 

10. Heb je al contact opgenomen met uitzendbureaus? (gesloten, advies verpakt als vraag, 
overnemen) 
Waar of bij wie kun je vacatures vinden? 

11. Welke klachten heb je? 
Welke mogelijkheden zie je om te werken met de klachten die je hebt? Wat helpt je om te 
gaan met jouw klachten? En wat nog meer? 

12. Waarom denk je dat je niet hoeft te werken? (oordeel verpakt als vraag, suggestief, 
probleemgericht) 
Wat zijn voor jou redenen of voordelen van werken? 

 


