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Wat wil je later worden als je groot bent?
Wat vind je van kiwi’s?
Waar mag ik jou nou echt wakker voor
maken?
Ben je trots op jezelf als je in de spiegel
kijkt?
Wat zou je aan je (karakter, uiterlijk)
willen veranderen? En waarom?
Waar ben je juist blij mee?
Ben je gelukkig?
Wat is je grootste mislukking in je leven?
Waar gaat je hart echt sneller van
kloppen?
Wat is je favoriete documentaire of film?
Welk boek zou iedereen van jou moeten
lezen? En waarom?
[vraag even niks en blijf stil en kijk wat er
gebeurt]
Wat is een recente gebeurtenis die veel
indruk op je heeft gemaakt, in positieve zin?
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Wat is de meest zwarte bladzijde uit je
leven geweest? (De afgelopen tijd)
Waar zou je meer lef voor willen hebben?
Meer moed voor nodig?
Waar lig je ’s nachts wakker van?
Wat is je grootste nachtmerrie?
Wat is je grootste angst?
Zie je jezelf meer als pessimist, optimist?
Welke schrijver, denker, persoon heeft
echt jouw leven gigantisch beïnvloed.
Waarom?
Wat ga je winnen als je jouw idee over …
omarmt?
Wat verlies je, wat staat er op het spel als
je jouw idee over … niet omarmt?
Waarom is dit boek/initiatief/idee zo
nodig?
Wanneer was je voor ’t laatst echt goed ’t
padje kwijt?
Wat vindt jij werkelijk over … en durf je
in bijzijn van sommige mensen niet te
zeggen?

VRAGEN DIE ALTIJD WERKEN

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?
(waar was je toen, welke dag, setting,
waarom etc.)
Wat zijn nou de momenten dat jij je echt
gelukkig voelt? (waar was je toen, welke
dag, setting, waarom etc.)
Wat vind je moeilijk aan (dit onderwerp,
dit punt, deze gebeurtenis, deze
persoon)?
Wat is volgens jou de beste oplossing?
Wat is het slechtste advies binnen jouw
branche/omgeving die mensen geven?
Meestvoorkomende fouten…
Wat is je beste advies aan mensen die…. ?
En waarom is juist dat jouw advies?
Wat is je grootste irritatie als je naar…
kijkt?!
Wat is volgens jou waar, ook al kun je het
niet bewijzen?
Je zegt dat… Maar waar blijkt dat uit
(bewijs).. Kun je dat illustreren met een
voorbeeld (uit je eigen leven)?
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Geloof je echt wat je net zegt?! Of is dat
meer een mooie makkelijke oneliner?
Wie is (hierin) je grote voorbeeld? En
waarom?
Wat zou de duivel ons hierover willen
influisteren?
Wat was je mooiste moment met God de
afgelopen tijd? Omschrijf dat eens?
Wat was je moeilijkste moment met God
in de afgelopen tijd? Omschrijf dat eens?
Wat vind je om moeilijk te geloven aan
God?
Op welke momenten vind je het moeilijk
om christen / beroep / emotie te zijn?
Welke vraag zou jij jezelf willen stellen
als je jezelf zou interviewen? Waar je echt
nog met jezelf wil uitkomen, waar je nog
achter wil komen?
Wat is je grootste succes in je leven tot nu
toe geweest? Biggest accomplishment?
Hoe heeft een grote fout, vermeende
fout toch later succes opgeleverd?
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Wat is een droom die je ooit had en hebt
laten schieten?
Wat is een droom die je nog altijd hebt?
Wat is de beste beslissing die je ooit hebt
genomen?
Als je miljardair zou zijn… Wat zou je dan
gaan doen?
Hoe wil je herinnerd worden later?
Stel je voor dat je nog een keer in je
leven een speech mag houden voor al je
vrienden en kennissen. De dag erna zul je
overlijden. Waar gaat je speech dan denk
je over? En welk punt maak je daarin?
Heb je een leidmotief of uitspraak waar
je vaak aan moet terugdenken?
Wat is volgens jou de essentie van het
leven? Hoe ben je daarmee bezig in je
leven?
Wat zou jij willen vereeuwigen op een
gigantisch Billboard langs de A2? Welke
tekst/spreuk/advies zou hierop staan?
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Wat had je, terugkijkend, op de afgelopen
tijd in je leven / rondom dit onderwerp,
anders gedaan?
Wat is de belangrijkste les die je hebt
geleerd in je leven en die je je kinderen
mee wilt geven?

