
Wat is voor jou de gewenste situatie = 10 

Wat is voor jou de minst gewenste situatie = 1 

Hoe ver sta je nu op de schaal richting je gewenste situatie? 

Wat maakt dat je daar nu staat?  

Kijk nu 1 stap vooruit. Wat kun jij doen om te zorgen dat je die ene stap kan maken?  

Ga daar nu staan en noteer wat ervoor zorgt dat je daar kan staan.  

Eventueel herhalen voor de volgende stappen. 

Eerste fase

In de eerste fase van deze werkvorm schrijf je voor jezelf de antwoorden op de volgende vragen: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Help! Mijn team heeft
coaching nodig.

Wat is voor jou de gewenste situatie = 10. Help je gesprekspartner om dit zo concreet mogelijk te

maken. En let op dat het een situatie betreft waar hij/zij zelf invloed op heeft. 

 Wat is voor jou de minst gewenste situatie = 1 

Hoe ver sta je nu op de schaal richting je gewenste situatie? Reageer positief als je

gesprekspartner niet op 1 is gaan staan. Dit betekent dat hij/zij al stappen in de goeie richting

heeft gezet.  

Wat maakt dat je daar nu staat?  

Kijk nu 1 stap vooruit. Wat kun jij doen om te zorgen dat je die ene stap kan maken? Vraag door

naar situaties waarin het al wel is gelukt. Of wat deze persoon anderen ziet doen.  

Ga daar nu staan en noteer wat ervoor zorgt dat je daar kan staan.  

Eventueel herhalen voor de volgende stappen. Hier mag je je gesprekspartner inspireren met

oplossingsrichtingen die volgens jou goed werken.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Werkvorm Schaalvraag 

Tweede fase

In de tweede fase van deze werkvorm stel je deze vragen aan jouw gesprekspartner. Tijdens het

gesprek let je op wat de persoon zegt en heb je aandacht voor het positieve. Spreek je waardering

uit, geef complimenten. Dit helpt je gesprekspartner om creatief te denken, en out of the box

oplossingen te verzinnen. 



Waaraan wil je iets veranderen? 

Waaraan wil je iets verbeteren? 

Wat is de reden dat je dit wilt? 

Wat wil je bereiken? 

Hoe wil je dat de situatie wordt? 

Wat gaat er dan beter? 

Waaraan zullen anderen merken dat het beter gaat? 

Wat gaat er al goed? 

Wat heb je al bereikt met betrekking tot dit onderwerp?   

Schaalvraag 0-10 

Hoe is je dat gelukt? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? 

Wat heeft je tot nu toe al goed geholpen? 

Wanneer heb je al eens meegemaakt dat datgene wat je wilt bereiken al gebeurd is? 

Wat is je concrete volgende stap(je)? 

Wanneer kun je dat stapje gaan zetten? 

Waaraan zal je merken dat het stapje het gewenste effect heeft? 

Was het nuttig om hierover te praten? 

Op wat voor ideeën brengt ons gesprek je nu om verder vooruit te komen? 

Hoe kun je dat wat al heeft gewerkt uitbreiden? 

De schaalvraag is een onderdeel van een oplossingsgericht gesprek. In deze hand-out

zie je voorbeelden van vragen die ervoor zorgen dat je gesprekspartner uit het

probleemdenken kan komen en tot zelf geformuleerde oplossingen kan komen.  

Bij het voeren van een oplossingsgericht gesprek vraag je naar de positieve uitzondering

op het probleem. Je richt je niet op het probleem maar op de gewenste situatie van de

persoon. Wat als het probleem er niet is? Hoe ziet dat eruit? Heeft de persoon dit wel

eens meegemaakt?  

Tijdens het gesprek let je op wat de persoon zegt en heb je aandacht voor het positieve.

Spreek je waardering uit, geef complimenten. Dit helpt je gesprekspartner om creatief te

denken, en out of the box oplossingen te verzinnen.  

De volgende vragen kun je stellen in een oplossingsgericht gesprek: 

 1. Veranderbehoefte 

 2. Gewenste situatie 

 3. Eerder succes 

 

4. Boeken van vooruitgang 

 5. Brug naar toekomstig succes 

Hoe voer je een
oplossingsgericht coachgesprek? 


