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Professioneel
Adviseren

Succesvol adviseren vraagt om
specifieke competenties. Het vraagt
om gevoel en inzicht in processen die
een rol spelen bij communicatie en
acceptatie. Maar hoe kom je daar?
Wat is een goed advies überhaupt?
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Professioneel
Adviseren
Vanuit je rol als adviseur werk je aan je
professionele ontwikkeling. Je neemt je
vaardigheden, persoonlijkheid en je rol in
het adviestraject onder de loep en
scherpt ze aan. Professioneel adviseren
(PA) is een compacte, interactieve en
praktijkgerichte training van drie modules
waarbij je tussendoor deelneemt aan
collegiale consultaties.

Hoe zorg je voor verandering, zonder dat je direct hiërarchische
invloed hebt? Welke competenties moet je in huis hebben om
succesvol te zijn? In de training Professioneel Adviseren werk je
aan vaardigheden, persoonlijkheid, rol en positie en vergroot je je
impact als adviseur. Je leert omgaan met weerstanden, beter
communiceren, scherper formuleren en bewuster beïnvloeden. Met
als doel je persoonlijke invloed effectiever en efficiënter te maken.
Je werkt met 2 trainers met ruime advieservaring in een kleine
groep van maximaal 12 deelnemers.

Focus op jouw positie en kunnen als adviseur
Tijdens de training Professioneel Adviseren vergroot je aan de
hand van 3 invalshoeken deskundigheid als adviseur:

1. Vaardigheden
Je werkt aan de verbetering van je gespreksvaardigheden, je stijl
van adviseren en de uitbreiding van je interventie- en
gedragsrepertoire. Je leert omgaan met lastige situaties, werken
met weerstanden en je gaat in op de verschillende fasen van het
adviesproces.

2. Persoonlijkheid
Je vergroot je inzicht in je persoonlijke sterktes en zwaktes. Waar
liggen valkuilen, wat zijn je drijfveren en hoe beïnvloeden deze je
functioneren? Je ontwikkelt je eigen authenticiteit door steeds
meer te durven zeggen wat je bedoelt en te doen wat je zegt. 

3. Rol en positie
Je leert je bewust te worden van de organisatorische context
waarin je werkt en de meerwaarde die van je verwacht wordt. De
rol die je inneemt in de contacten met in- en externe klanten kan
verschillen en heeft consequenties voor je stijl en
benaderingswijze. Soms vervul je de expertrol, soms meer een
bewakersrol, soms een initiërende rol en dan weer een
coachingsrol.

VOOR WIE?
Het programma is bestemd voor jou als je specialist bent in je
vakgebied en optreedt als adviseur. Je wilt weten hoe je een
stevige relatie met je (interne) klant kan opbouwen en je wilt leren
beter om te gaan met eigen valkuilen. Daarnaast vind je het van
belang om te leren hoe je invloed uit kunt oefenen zonder daarvoor
formele macht te hebben.

RESULTATEN
• Je bent je bewust van je rol en je positie in een adviesproces.
• Je kunt verschillende rollen (adviseur/expert/dienstverlener)
vervullen.
• Je bent in staat effectief te handelen in verschillende fasen van
een adviesproces.
• Je leert je kracht en je valkuilen als adviseur kennen.
• Je kunt omgaan met de verwachtingen die jij en je klant hebben
ten aanzien van jouw effectiviteit en impact.
• Je ontwikkelt stevigheid als adviseur in de adviesrelatie met de
klant.

PROGRAMMA OPBOUW
Professioneel Adviseren is een compacte training bestaande uit 3
modules en 2 dagdelen collegiale consultatie. Er is veel afwisseling
tussen theorie en praktijk en daarnaast zijn er veel verschillende
werkvormen en huiswerkopdrachten.

Module 1 Van contact naar contract (2 dagdelen)
• Proces van professioneel adviseren
• Rol en positie
• Contact maken
• Soorten contracten

Collegiale consultatie

Module 2 Van diagnose naar aanpak (2 dagdelen)
• Niveaus van communicatie
• Van diagnose naar aanpak
• Omgaan met weerstand
• Het krachtenveld

Collegiale consultatie

Module 3 Oogsten  (1 dag)
• Feedback geven aan je klant. Positief en negatief.
• Ik als adviseur: het professionaliseringsdocument

 

DEBAAK.NL/PA
Informatie en advies
t 0343-556369
e advies@debaak.nl
e pa@debaak.nl
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