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Professioneel Adviseren 
Als expert of specialist wil je beter leren adviseren, zodat jouw inhoud van hoge kwaliteit is en goed 
overkomt. Advies geven is een vak apart. Je bent net gestart in de functie van adviseur of je wordt vanuit 
jouw ervaring en expertise steeds vaker gevraagd om advies te geven. Advies aan klanten, maar ook aan 
collega’s binnen jouw organisatie. Hoe bouw jij een stevige relatie op? Professioneel Adviseren zit bomvol 
handvatten waarmee jij kunt uitblinken in je vak! 

• � Ben je bewust van jouw rol en positie in een adviesproces
• � Vervul verschillende rollen: adviseur, expert en dienstverlener
• � Handel effectief in verschillende fases van een adviesproces
• � Leer omgaan met hoge verwachtingen van jezelf en klanten

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 4 modules.  De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: van contact naar contract (2 dagen) 
In de eerste module onderzoeken we het vak adviseren in brede zin, de start van een adviesproces en 
hoe jouw talenten en drijfveren tot hun recht komen in de rol van adviseur.

• Module 2: van diagnose naar aanpak (2 dagen) 
De tweede module staat in het teken van de analyse van de klantvraag als de context van de 
adviesvraag. Ook verkennen we het fenomeen weerstand.

• Module 3: het aanbieden van je advies (1 dag) 
Neem je klant mee in je advies met een goed opgebouwd verhaal.

• Module 4: het reviewen van het adviesproces (1 dag) 
In deze module oogsten we: in de ochtend reviewen we je leerproces en de middag staat in het teken 
van de eindpresentaties

Voor wie?
Deze training is voor adviseurs en professionals met een adviserende rol.
• Je bent interne of externe adviseur bij een organisatie
• Je hebt een adviserende rol naast jouw functie of je bent volledig werkzaam als adviseur
• Je wilt je verdiepen in adviestechnieken
• Je wilt jouw impact en overtuigingskracht vergroten
• Je bent op zoek naar methodes om in verschillende situaties een passend advies te geven
• Je hebt een hbo of wo werk- en denkniveau



Leren bij de Baak
Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. We dagen 
je uit om alles uit jezelf te halen. Leren en ontwikkelen bij de Baak is altijd persoonlijk. We creëren een veilige 
leeromgeving die jou de ruimte geeft om te ontdekken en te werken aan je persoonlijke leerdoelen. Dit doe je 
op onze locaties midden in het bos of aan zee.

Ervaringen van deelnemers
 ‘Een professioneel opgezette training met veel persoonlijke aandacht en out of the box oefeningen die je
dwingen concreet met de theorie aan de slag te gaan. ’  C.J. Olde Riekerink – Public Matters 

‘Bijzondere mix van theorie en praktijk die bij mij heel veel teweeg heeft gebracht.’  
E. Meyer – SAS Institute BV

‘Waardevolle, zinvolle en leerzame dagen. Goed om aangescherpt te blijven dankzij het programma, de
deelnemers en de trainers.’ W. Regterschot – Ministerie van Defensie
 
Praktische informatie
• Duur: 6 dagen
• Groepsgrootte:  6 - 12 personen
• Locatie: Driebergen en Noordwijk 

Kijk voor meer informatie over de training en de startdata op de trainingspagina.

Gratis adviesgesprek
Wil je zeker weten  of deze training goed bij je 
past of wil je meer informatie over de training? 
Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in 
met een van onze opleidingsadviseurs.

Vraag advies aan >

https://debaak.nl/trainingen/professioneel-adviseren/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen
https://debaak.nl/advies/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen


je brengt iets
in beweging

als je stilstaat


