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Strategisch Adviseren
Je hebt kennis opgebouwd in een specifiek domein en bent in staat om vanuit jouw specifieke expertise 
mee te denken en de organisatie overkoepelend te adviseren. Je geeft advies aan de top van jouw 
organisatie of je geeft advies aan een klant over de lange termijn en zingevende vragen die binnen die 
organisatie spelen. Hoe krijg je meer inzicht op de impact van jouw advies op het totaal van de organisatie? 
Strategisch Adviseren is voor senior professionals die hun impact als strategisch of business partner voor
management en directie zichtbaar willen vergroten.

• Vergroot je impact als adviseur bij interne en/of externe klanten
• Leer vanuit diverse perspectieven jouw advies in te brengen op strategisch niveau 
• Krijg zicht op de impact van het advies op het totaal van de organisatie
•  Weet jezelf beter te profileren en te positioneren in een  complex krachtenveld
•  Word een stevigere gesprekspartner en stel je op een doeltreffende wijze op als gesprekspartner

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 7 modules.  De 
volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: persoonlijk leiderschap (2 dagen) 
Verken jouw eigen rol en professionele identiteit.

• Module 2: strategie en waarde creatie (1 dag) 
Verken jouw organisatie en context waarin je opereert en leer de samenhang tussen mens en 
organisatie te doorgronden.

• Module 3: zien en benutten van verschil (1 dag) 
Maak kennis met de kracht van verschil en perspectief en ontdek hoe je verschillen kan benutten.

• Module 4: waarden-gedreven adviseren (1 dag) 
Ga actief aan de slag met jouw veranderopgave en doorloop de stappen van een verandertraject.

• Module 5: een systeembril voor samenwerkingsrelaties (1 dag) 
Leer over de complexe dynamieken die in je organisatie spelen en hoe je beweging krijgt in het systeem.

• Module 6: positioneren en verbinden (1 dag) 
Ga actief aan de slag met het vergroten van je impact en je strategische rol in relatie tot anderen.

• Module 7:  mobiliseren van veranderen en proeve van bekwaamheid (2 dagen) 
Deel je veranderopgave en belangrijkste inzichten met de groep en uiteindelijk aan de stakeholders 
in jouw organisatie. Reflecteer samen op de resultaten en  geleerde lessen.



Voor wie?  
Je adviseert vanuit een externe positie een klant op strategisch niveau of vanuit een interne positie aan de 
directie, RvB, bestuur of MT. Je adviseert over strategische vraagstukken of vraagstukken die van invloed 
zijn op de strategie van een organisatie.

• Je bent een strategisch business partner en adviseert rechtstreeks aan directie, MT of RVB
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring op tactisch strategisch niveau
• Je hebt als professional expertise opgebouwd in een specifiek domein (HR, logistiek, finance etc.)
• De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan dit programma is ongeveer tussen de 35 en 50 jaar
• 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
 ‘Erg leerzame training; ik sta steviger in mijn rol als strategisch adviseur. Het heeft mij ook een structureel 
andere blik gegeven op mijn organisatie en werk.‘  D. Meijneken - Gemeente Amersfoort 

Praktische informatie
• Duur:  9 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/strategisch-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


