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De wondervraag1 
 

Soms is het lastig om doelen te formuleren of helder te krijgen wat je nu écht wilt. Je 

hebt een probleem of weet wat je niet wilt, maar nog niet zo goed wat je dan wél zou 

willen. Dan kan de wondervraag helpen. De wondervraag is een veel gehanteerde 

techniek in coaching en helpt je om ruim en creatief te denken, waarbij de focus ligt op 

een mogelijke toekomst. 

Doe het zelf! 

Je kunt deze oefening zelf doen. Daarbij kun je jouw ideeën opschrijven, tekenen of 

inspreken op je telefoon. Maar het kan meer inzicht geven om de oefening met iemand 

anders te doen, die goed doorvraagt. Daarbij is het natuurlijk van belang dat jij je prettig 

voelt bij de ander en dat diegene in staat is om jou vragen te stellen zonder oordeel of 

eigen interpretatie (en dat kan best lastig zijn voor sommige mensen!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het stellen van de wondervraag is het volgende van belang: 

• Gebruik je zintuigen zo veel mogelijk: wat zie je, wat hoor je, wat voel je, wat 

ruik je? 

• Vraag dóór: ‘En verder….? En wat nog meer? Waaraan merk je dat? Hoe ziet dat 

eruit? Wat merken je gezinsleden, je collega’s?’ 

• Formuleer je antwoorden positief, dus niet als de afwezigheid van iets, maar 

als de aanwezigheid van iets: ‘een liefdevolle relatie’ in plaats van ‘geen ruzie’. 

• Maak het zo concreet mogelijk: bijvoorbeeld: hoe ziet ‘een liefdevolle relatie’ 

eruit? Wat doe je dan anders? Hoe reageert je partner daarop?  

• Noem in de wondervraag niet het specifieke probleem: dat beperkt je 

namelijk in je denken. 

                                                           
1 De wondervraag is ontwikkeld door Insoo Kim Berg, één van de grondleggers van de oplossingsgerichte therapie. 

De wondervraag 

Ga rustig zitten en neem de tijd voor deze oefening. Laat iemand de tekst hieronder voorlezen, 

neem de tekst op op je telefoon en luister hem terug, of lees de tekst zelf rustig. Terwijl je naar de 

tekst luistert, kun je je ogen sluiten als je dat prettig vindt.  

‘Stel je voor dat je vanavond gaat slapen en terwijl je slaapt, vindt er een wonder plaats…. Als bij 

toverslag is je probleem opgelost…. Je wordt morgenochtend wakker, maar je weet niet dat het 

wonder heeft plaatsgevonden, want je sliep immers…. Als je wakker wordt, waaraan zou je dan 

merken dat het wonder is gebeurd?.... Wat is er anders? ….En verder? ….En wat zou je partner ervan 

merken? En je omgeving?... En verder?’  



Zelf aan de slag – De wondervraag – Van druk naar geluk 

 

© Sascha de Graaf p. 2 saschadegraaf.com 

Je kunt wat in je opkomt inspreken op je telefoon, of hieronder opschrijven of 

tekenen. Als je beter voor ogen hebt wat je wilt, kun je doelen en acties formulieren.  

 
Toen ik vanochtend wakker werd, merkte ik hieraan dat het wonder was gebeurd:  

 

Dit is wat ik zie, wat ik hoor, wat er anders is:  

 

 

Dit is wat ik voel:  

 

 

Hieraan merken mijn gezinsleden/collega’s/vrienden dat het wonder is gebeurd:  

 

 

Zo reageren ze op het wonder:  

 

 

Dit betekent hun reactie voor mij:  

 

 

Dit is wat ik anders doe als het wonder is geschied:  

 

 

Dit is wat ik werkelijk wil: 

 

 

En dit is wat ik nu kan (en ga) doen:  


