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Kenmerken van een constructieve jaarvraag voor 2020 

1. Het is een vraag, dus niet een vaststelling, geen veronderstelling, geen mening, geen 
statement, zeker geen klacht.  
Het is een open vraag, dus niet een vraag waar je vlot 'ja' of 'nee' op kunt antwoorden. 

2. Het is een persoonlijke vraag, geformuleerd in de eerste persoon enkelvoud en dus 
niet met 'men' of 'we' of 'ze'. Er is enkel een constructieve jaarvraag omdat jij je als 
eigenaar bekent: "Ik heb déze vraag (tot verandering).”. 

3. Het is een belangrijke vraag, een vraag die je zeker moet oplossen, die je niet opzij 
kunt leggen. In dit geval (de jaarvraag) kan je wel nog wachten tot het einde van het 
jaar op het definitieve antwoord. Indien je niet gedreven wordt om de vraag op te 
lossen, is het niet de vraag waar het in je leven echt om gaat. 

4. Het is een vraag gesteld in de tegenwoordige tijd, dus geen vraag opgesteld in de 
verleden of de toekomende tijd. Iets dat belangrijk is en dat je wilt aanpakken doet 
zich voor in het hier en nu. Het is datgene wat je nu ervaart en hoe je er nu mee 
omgaat. 

5. Het is een vraag met een actieve werkvorm, dus geen vraag met een passieve 
werkvorm. Dus niet: "Hoe word ik ...?", "Hoe zou ik kunnen …?”.  
Gebruik een werkwoord waarbij je actief iets doet (dus niet “Hoe krijg ik … ?”). 

6. Het is een concrete vraag, dus geen vage of abstracte formulering, geen theoretische 
veronderstelling. De formulering heeft een concreet werkwoord en onderwerp en 
vraagt naar een concreet antwoord. 

7. Het is een korte en bondige vraag, dus geen vraag met vele bijzinnen, voorwaarden, 
e.d. Bekijk wat je hebt genoteerd en schrap al het overbodige.  
Lange vragen zijn niet zelden manieren om toch nog even rond de pot te draaien. Zeg 
waar het op aan staat en enkel dat. 

8. Het is een confronterende vraag, dus geen vraag die wil vermijden dat je jezelf of een 
ander pijn doet. Noem man en paard, noem een kat een kat. Dus niet: "Hoe kan ik 
bereiken dat zij ...?" maar "Hoe vertel ik Nelly dat ... ?" 

9. De heldere vraag is geformuleerd in een zorgvuldige taal, dus geen slordige vraag of 
een vraag opgesteld in dagelijkse, algemene bewoordingen. Let op je woorden. Het 
ene werkwoord is het andere niet. Neem de tijd om de juiste woorden te vinden.  
Een boeiende oefening is het maken van een woordenwolk rond je werkwoord. Lees 
hierover in “Wat is een woordenwolk?”, te vinden op mijn website. 

10. Het is een realistische vraag. Een vraag die zich situeert binnen jouw 'cirkel van 
invloed', dit is de invloed die jij hebt of kunt hebben rekening houdend met je grenzen, 
dus geen vraag als “Hoe kan ik het klimaatprobleem helpen oplossen?” (een realis-
tische vraag focust op een concrete bijdrage die bij jou past). 

Twijfel je of het een goede vraag is, dan mag je me die altijd voorleggen. Je krijgt dan 
(gratis) een aantal tips (meestal in de vorm van vragen): francisgastmans@icloud.com  
En wees gerust, ik ga je daarna niet lastig vallen met vragen of mails of berichten.
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