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“Ik sta hier niet voor m’n lol!”



Waar ben ik aan begonnen?!

→ Wat is de Socratische houding en wat heb ik er aan?

→ Wat is een ‘goede’ vraag?

→ Reflectie op onze gespreks reflexen

→ 3 Socratische skills voor elke dag



Prikkelende vraag?



Een vraag 

≠ 
een zin uitspreken met een 

vraagteken erachter



De ‘goede’ vraag

→ vragen die aanzetten tot (zelf)onderzoek

→ vragen die prikkelen, irritatie opwekken, onzeker maken

→ vragen die leiden tot meer- én dieper gelegen vragen

→ vragen die onze waarden, overtuigingen, principes blootleggen (en díe weer bevragen) 



Socrates & de socratische houding

•  Athene, 469-399 v.Chr

•  Voerde denk- en vraaggesprekken

•Nieuwsgierig, eigen onwetendheid erkennen, wijzer willen worden, 
kritisch luisteren, durven doorvragen, niet gehecht aan een eigen 
mening of opvatting…



Socratische houding
→ verwondering en nieuwsgierigheid vanuit de wens tot verdieping

→ moed om door te vragen

→  bewust van eigen- en andermans oordeel/interpretatie

→  empathische nulstand

→ het verdragen van ongemak en irritatie



Let op: gespreksmissers

Ik – reflex 
(‘dathebikookmaardanerger!’)

Help – reflex 
(‘Misschien kan ik je er even mee helpen?’) 

Advies – reflex 
(‘Je zou eens X, Y of Z moeten proberen, echt iets voor jou!’)



Je leert niet zwemmen door 
enkel naar het water te kijken



1. Zuiver luisteren

2. De vraag achter de vraag

3. Vertragen, verstillen

3 Socratische skills 
voor een helder gesprek



Socratische skill #1: zuiver luisteren



Zuiver luisteren: 
met je aandacht bij de ander, zonder eigen verhaal, 

invulling, mening, idee……



“Om half negen schrok Kees wakker. 
Hij rekte zich uit, sprong uit bed en zette in de keuken een pot 
thee. 
Daarna ging hij naar de badkamer om de slaap van zich af te 
spoelen. 
Na zijn ontbijt rende hij naar de slaapkamer, kuste zijn vrouw, 
daarna zijn kinderen en ging vol stress de deur uit.”



●Hoe laat ging de wekker?

●Rende Kees direct naar beneden om thee te zetten?

●Heeft Kees de tijd genomen om zich te douchen?

●Woont hij in een flat of een eengezinswoning?

●Werd hij na zijn ontbijt door vrouw en kinderen gekust?

●Ging Kees vol stress naar zijn werk?



Socratische skill #2: 
vraag achter de vraag



Voorbeeld: vraag achter de vraag



Voorbeeld: vraag achter de vraag

“welke taken binnen ons team moeten worden geautomatiseerd 
voor een efficiëntere opbrengst?” 



Socratische skill #3: 
Vertragen en verstillen



Wat hebben we nou gedaan?!
→ De Socratische houding 

→ Een ‘goede’ vraag 

→ Skill: zuiver luisteren

→ Skill: de vraag achter de vraag

→ Skill: vertragen & verstillen (om te kunnen versnellen)



Vraag aan jou

Wat heeft je uitgedaagd vandaag?
Waar wil je graag mee aan de slag?



“Van sommige dingen die ik heb gezegd, ben ik niet 
zo zeker. 

Maar dat wij beter, moediger en minder hulpeloos zijn 
wanneer we onderzoeken, zoeken naar dat te weten 
wat we niet weten; dat is een thema waarvoor ik zal 

strijden, in woord en daad, met alles wat ik in me 
heb.”

 Socrates


