
 
   

   
Training 

De kunst van het 
vragen stellen 

 
Voor professionals en vrijwilligers 



 

 

De kunst van het vragen stellen 
In een gesprek vinden mensen de antwoorden soms belangrijker dan de 
vragen. Door antwoorden te krijgen of te geven, verkrijgen we zekerheid  
en oplossingen. Vragen waarop we het antwoord niet weten, kunnen ons 
het onzekere gevoel geven dat we onwetend overkomen. Antwoorden 
zetten echter niet aan tot beweging, maar blokkeren soms vooruitgang.  
Als professional/vrijwilliger ben je hard aan het werk om oplossingen te 
vinden, waardoor creativiteit soms wegebt. De cliënt leunt achterover, 
vertrouwend op de expertise van de ander.  
 
Het doel van deze training is het bewust worden van de kracht van oprechte 
nieuwsgierigheid. Als je niets weet en van daaruit ook niet oordeelt, worden je 
vragen meer open en zal de ander eerder tot inzichten komen. Deze bewustwording 
kan de cliënt verder helpen om verantwoordelijkheid op te pakken en van daaruit 
oplossingen te vinden die voor hem/haar werken.  
 
Na deze training: 
✓ Ken je verschillende typen vragen en weet je het effect hiervan;  
✓ Heb je praktische handvatten om deze te kunnen gebruiken; 
✓ Ben je je bewust van de kracht van een basishouding vanuit het oordeelloos 

luisteren en het ‘niet weten’.  
 

Voor wie 
Deze training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers in dienstverlenende 
sectoren (profit en non profit) zoals onderwijs, zorg, sport, gemeenten, 
woningcorporaties, politie, arbeidssector en welzijnswerk in Gouda. 
 
Kosten 
Geen 
 
Waar en wanneer en contactgegevens 
Locatie:     GGD Midden Holland 
   Thorbeckelaan 5 – Gouda  
Datum:   woensdag 25 maart  
Tijd:   09.30 – 16.30 uur 
Informatie:  corien.schaerlackens @meevivenz.nl 
Aanmelden: contact@meek2.nl o.v.v. CJGGouda-KvVS 
 

  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle vragen  

over opvoeden en opgroeien. Wij denken mee en bieden 

ondersteuning als dat nodig is. 
 

i 

E-mail:  info@cjggouda.nl 

Website:  www.cjggouda.nl 
i 

Jongeren kunnen chatten via www.hoezitdat.info 
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