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Inleiding

In onze samenleving worden eigen regie en autonomie over het algemeen heel 
belangrijk gevonden. Intussen kunnen mensen voor hele complexe besluiten 
komen te staan, en soms ook te zware taken op hun bord krijgen. In zulke situa-
ties is een adviseur nodig die de kunst beheerst om mensen te gidsen en te 
helpen gedoseerde stappen te zetten.
Kort samengevat is een adviseur:
– een tijdelijke loods en niet de kapitein van het schip;
– iemand die cliënten volgt en helpt, om te bepalen waar ze zich bevinden;
– iemand die kan helpen bijsturen als de cliënt dat wil, maar nooit het roer 

overpakt.

Als je na je studie gaat werken, zul je veel situaties tegenkomen waarin het 
vruchtbaar is jezelf op te stellen als adviserend aan anderen. Die anderen kun-
nen je collega’s zijn, maar ook je netwerkpartners, ketenpartners, klanten, 
beleidsmakers, leidinggevenden en geldschieters. Daarbij kan met name de 
open onderzoekende houding van het adviseurschap je helpen beter samen te 
werken met anderen – ook als zij anders zijn dan jij. Om beter te leren adviseren 
kun je het beste ervaring opdoen in de praktijk en daar lering uit trekken. Als 
ergens het motto ‘oefening baart kunst’ van toepassing is, dan is het wel op het 
thema adviseren.

Dit boek is speciaal geschreven voor hbo-studenten, die vaak nog weinig speci-
fieke ervaring in het werkveld hebben. Het is dus voor hen niet goed mogelijk 
om terug te vallen op eigen concrete professionele ervaringen. Als auteur van 
dit boek had ik checklists kunnen maken, met daarin in bullets opgesomde 
adviezen als: ‘Wees zelfverzekerd als adviseur’. Maar ik denk dat je er als stu-
dent meer aan hebt als ik je help om te onderzoeken wat die zelfverzekerdheid 
voor jou inhoudt en waar je die vandaan kunt halen op het moment dat je je 
(straks) in je werk soms juist onzeker voelt.
Mede daarom is dit boek niet heel erg gericht op theorie, maar vooral op de 
praktijk. Ik heb gekozen voor gesprekken met mensen die al lange tijd werken 
als adviseur in het sociaal domein of aan de menselijke kant van organisatie-
ontwikkeling. Ik heb hun gevraagd wat zij zelf in hun werkzame leven als advi-
seur geleerd hebben en wat zij studenten zouden willen meegeven.

De keuze van de geïnterviewden heeft niet het karakter van een representatieve 
steekproef onder alle adviseurs die er zijn. Ik heb gekozen voor het presente-
ren van interviews met adviseurs die wat mij betreft een interessante visie heb-
ben op adviseren in teams en in het sociale domein. Elke adviseur belicht weer 
andere aspecten van adviseren.
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Iedere lezer afzonderlijk mag bepalen met welke adviezen in het boek hij het 
eens is. Als er al een waarheid is rondom adviseren, dan is het deze: je kunt een 
advies naast je neerleggen als het niet bij je past! Wat ik daaraan toe wil voegen, 
is: doe dat vooral, maar niet zonder het eerst op waarde geschat te hebben.

Ik hoop dat dit boek vooral studenten zal inspireren hun eigen weg te zoeken. 
Ook hoop ik dat het docenten zal helpen om de belangrijkste adviesvaardig-
heden aan de orde te stellen op een uitdagende, belevingsgerichte en toch 
behapbare manier.
Dit boek bevat geen kant-en-klare oplossingen, maar nodigt de lezer uit om 
zich open te stellen voor nieuwe mogelijkheden. Op mijn beurt sta ik als auteur 
open voor aanvullingen op de inhoud. Mis je informatie of wil je ervaringen 
delen, meld het mij dan. Graag zelfs. Dat kan via dit e-mailadres: struivingtm@
home.nl.

Titia Struiving

Groningen, voorjaar 2017
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Leeswijzer

De leertheoretische doelstelling in elk hoofdstuk is steeds hetzelfde.
–	 Lees het interview zorgvuldig en laat de inhoud op je inwerken. In de inter-

views zit veel praktijkkennis verscholen en het is altijd fijn om daar kennis 
van te nemen, ook al onthoud je niet alle details. Lees daarna het hoofdstuk 
door.

– Voor een korte verwerking van het hoofdstuk kun je de vragen onder het 
kopje ‘Verwerking’ beantwoorden. Dit zijn vragen die op basis van het 
hoofdstuk als ‘goed’ of ‘fout’ kunnen worden beantwoord.

– Als je meer verdieping zoekt, kun je een kort reflectieverslag schrijven (van 
anderhalf A4) over wat je geleerd hebt op basis van (alle of enkele) richtvra-
gen die onder het kopje ‘Reflectie’ staan. Dit zijn vragen die je niet zozeer 
goed of fout beantwoordt, maar die je jezelf kunt stellen en die richting kun-
nen geven aan je verdere ontwikkeling.

– Als je de reflectieverslagen na elk hoofdstuk bundelt, heb je straks de lei-
draad te pakken voor je persoonlijke ontwikkeling als adviseur. Vandaaruit 
kun je vervolgens je eigen adviesstijl ontwikkelen in de dagelijkse praktijk. 
Dat hoeft niet in een dag, je kunt er een loopbaan lang de tijd voor nemen.
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1Adviseren: klassieke 
basisvaardigheden

Om je in te lezen in wat er zoal komt kijken bij adviseren, nodig ik je uit om het interview 
met Barend te lezen dat hier volgt. Barend werkt sinds tien jaar als directiesecretaris 
bij een middelgrote gemeente. Een groot deel van deze baan bestaat uit adviseren. 
Als directiesecretaris heeft hij een adviesrol ten opzichte van zijn eigen direct leiding-
gevende. Ook is hij adviserend lid van het managementteam. Je zou hem kunnen 
beschouwen als een schoolvoorbeeld van een ‘klassieke adviseur’ die zich houdt aan 
de basisregels voor elke adviseur. Hij legt deze regels vrij gedetailleerd uit. In de rest 
van dit hoofdstuk worden de hoofdpunten van zijn betoog besproken, om ze nader te 
onderzoeken. Tussen haakjes: de naam Barend is niet de echte naam van deze adviseur. 
Hij blijft liever anoniem.

In gesprek met Barend

Jij bent adviseur. Een eerste, simpele vraag misschien: waarom komen mensen 
eigenlijk bij jou?
Goede vraag. Om die te beantwoorden moet ik eerst kort iets uitleggen over onze orga
nisatie. Binnen onze gemeentelijke organisatie werken we met kleuren om mensen te 
typeren, volgens de methode van Insights Discovery. Heel kort samengevat: rood staat 
voor dominant, groen voor harmonie, geel voor creativiteit, enzovoort. Je kunt een com
binatie van kleuren zijn. Ik ben zelf blauw en rood en ik zit in een team waarin mensen 
overwegend rood en/of geel zijn.

Jij voegt dus een nieuwe kleur toe aan het palet?
Inderdaad. Als blauw persoon sta ik voor het analytische, het beschouwende, en anderen 
teruggeven wat ik zie. Ik bemoei me eigenlijk niet zozeer met de inhoud van beslissingen; 
ik ben gericht op de processen. Daar ben ik sterk in. Ik zie meteen of een planning haal
baar is. Ik kan snel structuur aanbrengen in een veelheid van informatie. Ik voeg echt de 
kernkwaliteiten van mijn eigen kleur toe. Dat weten mensen op den duur, daarom komen 
ze bij je. Je hebt dus waarde in het team omdat je iets ziet wat de rest over het hoofd ziet.

Hoe lukt het jou eigenlijk om klanten te krijgen?
Je moet in mijn positie eerst rustig wachten of je nodig bent. Als je iets te bieden hebt, vin
den mensen je wel. Alleen zolang je advies van toegevoegde waarde is, heb je bestaans
recht als adviseur. Daarvoor moet je tegendraads durven zijn. En de relatie onderhouden 
is belangrijk. Dat geldt voor externe adviseurs, maar ook voor interne adviseurs zoals ik.

Moet je per se blauw of rood zijn om adviseur te kunnen zijn?
Je kunt met elke kleur adviseur zijn. Je hebt ook adviseurs die in staat zijn om mensen 
bijeen te brengen uit verschillende netwerken – dat kan bijvoorbeeld vanuit een groene 
en/of gele kwaliteit. Als je zo bent, dan geeft dat een andere invulling aan je adviesrol. 
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En dat kan uitstekend werken in overwegend rode of blauwe organisaties. Het gaat om 
het samenspel. Als je adviseur bent, dan bepaalt jouw kleur in relatie tot je omgeving 
in feite wat je toevoegt. Bij mij is het dus mijn manier van kijken – een beetje ‘röntgen
achtig’. Ik kijk ergens doorheen: ‘Als jij dat zegt, dan moet je die en die erbij betrekken…’

Wat heb je de afgelopen tien jaar geleerd door je werk als adviseur?
Voordat ik adviseur werd, ben ik zelf leidinggevende geweest. Wat ik moest leren, is dat 
ik als adviseur niet de beslissingen neem. Ik moest afleren om te denken dat een ander 
moet doen wat ik wil. Dat is namelijk destructief voor advieswerk. Het klinkt eenvoudig, 
maar het is in de praktijk best lastig om ermee om te gaan dat je niet het laatste woord 
hebt. Als je een goed advies geeft, dan kan het zo zijn dat er desondanks niets mee wordt 
gedaan.

Wat maakt het lastig als men je advies niet opvolgt?
De diepere gedachte die bij jezelf opkomt als men niets met je advies doet, is automa
tisch: nu heb ik gefaald als adviseur. Die gedachte moet je los kunnen laten. Als iemand 
niet wil, dan houdt het op. Wat overigens niet betekent dat je je werk als adviseur ver
keerd gedaan hebt. Als je dat niet kunt, loslaten, dan ben je niet goed bezig. Dan komt 
er druk op de relatie, dan houd je te veel vast aan je visie, dan ga je zeuren. Degene die jij 
adviseert, wordt daar echt heel snel flauw van.

Kun je nog een leerervaring noemen?
Een andere leerervaring is geweest dat iedere geadviseerde om zijn eigen aanpak vraagt. 
Dat heeft impact op hoe je gesprekken voert. Als ik een advies geef over een thema, dan 
moet ik natuurlijk wel min of meer complete informatie hebben en de belangrijke details 
van een onderwerp kennen. Maar als ik vervolgens een adviesgesprek heb met een rode 
manager, dan houd ik daar bij de presentatie van mijn gegevens terdege rekening mee. 
Ik ga die persoon echt niet lastigvallen met details, want iemand die graag grote stappen 
zet, voelt details als ‘tegenhoudend’ en onaangenaam. Dan pas ik mijn eigen primaire stijl 
aan, aan de persoon die ik adviseer. En om dat te kunnen doen, moet ik natuurlijk weten 
wie de ander is. Je kunt niet iemand adviseren die je niet kent.

Kun je een voorbeeld geven waarin de zaak fout liep?
Dan ga ik terug in de tijd, toen ik zelf nog leidinggevende was en te maken kreeg met een 
grote reorganisatie. We zaten vanwege die reorganisatie op een gegeven moment met 
twaalf mensen aan tafel die allemaal hun eigen belangen hadden. Onze gezamenlijke 
leidinggevende vroeg mij toen of ik hem advies wilde geven over de situatie. Dat wilde 
ik wel. Ik stond positief tegenover de reorganisatie en zag er de voordelen van in. Ver
der zag ik ook details die uitgewerkt moesten worden. Je kunt mijn leidinggevende van 
toen karakteriseren als een knalrode manager: hij was van het ‘doen, besluiten, schaar je 
erachter’. Hij kwam bij mij voor het adviesgesprek en ik vertelde hem alle details die ik 
had gevonden. Tot mijn verbazing reageerde hij negatief, geïrriteerd zelfs. Zijn gevoel 
was: ‘Wat is dit! Ik krijg die vent niet mee!’ Een tijd later wilde deze leidinggevende mij 
eventueel aannemen als zijn directiesecretaris. Hij twijfelde, hij wilde me enerzijds eigen
lijk vragen omdat hij wel vond dat ik hem zou aanvullen. Want hij wilde geen meeloper. 
Anderzijds was hij bang dat ik te lastig zou zijn. We zijn toen samen een wandeling gaan 
maken. Hij vertelde me wat het effect is van mijn blauwe gedrag is op hem en ik vertelde 
hem over het effect van zijn reacties op mijn adviezen. Hij gaf aan: ‘Als jij te gedetailleerd 
bent, hebben anderen het gevoel dat ze te veel ruimte kwijt zijn.’ Het was geen gemakke
lijk gesprek, maar achteraf zie ik het als gratis feedback. Het heeft goed uitgepakt.
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Kun je een voorbeeld geven waaruit je waarde blijkt?
Zo nu en dan zit ik bij het collegeoverleg. Daar was laatst een discussie tussen een paar 
wethouders over het bijstandsbeleid van de gemeente. De een is voor een strenge aan
pak en de ander vindt dat maar niks. Er wordt dan op een gegeven moment gediscus
sieerd over een stuk dat geschreven is door de strenge wethouder. Zijn collega geeft 
dan zogenaamd neutraal zijn aanvullingen op de tekst, maar hij gaat er maar over door. 
Als je erbij zit, voel je soms al wel aan je water dat er eigenlijk iets heel anders speelt. Dat 
was hier ook zo, er lagen andere belangen onder. De discussie ging feitelijk niet meer 
over het stuk dat op tafel lag, de kritische wethouder gaf eigenlijk steeds uiting aan zijn 
ongenoegen over de hele gang van zaken en het beleid op een onderhuidse manier. Op 
dat moment greep ik in. Ik benoemde bij de dwarsliggende wethouder rechtstreeks wat 
ik merkte. Dus: ‘Ik heb het gevoel dat er eigenlijk een dubbele laag in je reactie zit. De 
inhoudelijke aanvullingen die je nu voorstelt, maken het stuk van je collega alleen maar 
slechter.’ Toen stopte ik, want ik voelde dat ik op de grens zat: ik koos namelijk in mijn 
reactie licht partij voor een van beiden. Het was wel met het doel om de onzuiverheid 
uit het proces te halen. En dat mag ik doen. In dit specifieke geval ben ik naderhand wel 
even naar de burgemeester gelopen om te vragen of ik hierin niet te ver was gegaan. 
Die vond het prima.

Jouw werk heeft een politieke dimensie. Hoe ga je daarmee om?
Wat zijn de belangen van jezelf en van de ander? Dat is een heel belangrijke vraag. Pas als 
je de belangen van iemand kent, kun je goed adviseren. Om een voorbeeld te geven: per 
1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder de gemeenten. Onze wethouder is verantwoorde
lijk voor de jeugdzorg in onze eigen gemeente, maar zit ook in het dagelijks bestuur van 
een jeugdzorgwerkgroep van meerdere gemeenten. In zo’n geval kan ik hem niet advi
seren om puur en alleen te gaan voor de belangen van onze jongeren in onze gemeente; 
ik houd er rekening mee dat hij ook een positie heeft in die overkoepelende werkgroep. 
Je kunt niet alleen op inhoud adviseren. Je moet ook kijken naar belangen. Er is overigens 
wel een grens aan het meegaan in belangen. Voor mij is de grens het punt waarop infor
matie die je geeft de kleur krijgt van oneerlijk informeren. Dit gebeurt soms. Niet vaak. Ik 
schrijf in mijn werk heel veel. Gemiddeld een keer per jaar wordt me gevraagd om zaken 
mooier te beschrijven dan ze werkelijk zijn.

Als je zou moeten zeggen wat het belangrijkste is in adviseren, wat zou dat dan zijn?
Wat ik geleerd heb, is dat de relatie tussen jou en de geadviseerde het belangrijkste is. 
Die moet gebaseerd zijn op eerlijkheid. Ze weten dat ze van mij eerlijke adviezen krijgen: 
‘Eerlijk duurt het langst’. Dat werkt ook in de adviespraktijk: ‘Jij stelt altijd van die irritante 
vragen, maar uiteindelijk heb ik daar wat aan!’ Dat hoor ik vaak. En hierbij hoort ook dat 
je bij adviezen samenwerkt, dat het advies niet van jou is, maar ook echt door de ander 
heen gaat. Een voorbeeld: ik zal voor mijn leidinggevende nooit een speech uitschrijven 
tot op woordniveau. Wat ik wel doe, is haar de steekwoorden geven en haar vragen er zelf 
zinnen bij te maken, zodat het haar stijl wordt. Als ik dat verder uitwerk, houd ik ook haar 
stijl aan. Het gaat niet om mij.

Kom je wel eens in conflict tijdens adviseren? Moet je altijd dienstverlenend 
 blijven?
Het komt wel eens voor dat iemand heel dominant over je heen walst. Mijn persoonlijke 
conflictstijl is dan dat ik weg wil rennen. Wat in de praktijk meestal het resultaat heeft 
dat je in een gesprek op slot schiet. In dat geval is het het beste om even een timeout te 
nemen, en dan terug te komen en gewoon je gevoelens te benoemen. ‘Ik heb het gevoel 
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dat je over me heen walst. Zeg maar wat je wilt.’ Als adviseur moet je weten wat er van 
je verwacht wordt. Maar een ander ongeacht wat dan ook ter wille zijn, dat hoeft niet. Je 
hebt je eigen grenzen.

Hoe ga je als adviseur om met privacy?
Ik weet het meeste van de hele organisatie. Ik rangschik mijn loyaliteiten. Ik ben in de 
eerste plaats adviseur van mijn direct leidinggevende. Met haar deel ik het meest maar ik 
bén niet mijn leidinggevende. Bij mijn adviezen aan het MT ben ik nog een stapje terug
houdender. Het is een kwestie van balanceren en zelfbeheersing – ik let in wezen de hele 
dag op mijn positie. Ik ben niet ‘loslippig’ – dat kan ik ook niet zijn. Ik moet ook geen 
directeurtje spelen. Als ik me eens echt inhoudelijk uitspreek over een thema als ik advies 
geef, dan weet ik dat men denkt: ‘Waar bemoeit hij zich nu mee?’ Leidinggevenden vin
den het vervelend als jij de rol van directeur pakt. Dat merk je vanzelf, als je drie keer je 
neus hebt gestoten stop je er wel mee. Je moet ertegen kunnen om op het tweede plan 
te staan. Ik zie heel veel van wat ik geschreven en bedacht heb in de openbaarheid ver
schijnen, maar naar buiten toe is het vaak niet van mij. Dat moet je niet erg vinden. Als 
adviseur moet je er een zeker plezier in hebben dat resultaten van een proces goed zijn. 

Dat dat genoeg is. Ik werk voor 90 procent achter de schermen.

Kader 1.1 Toelichting Insights Discovery
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Figuur 1.1 De kleurencirkel van Insights Discovery
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In het interview met Barend ben je verwijzingen naar de kleurencirkel van Insights Disco
very tegengekomen. Ook heeft hij zelf in het gesprek aangegeven dat hij veel waardering 
heeft voor het werk van Peter Block – een zeer goed auteur op het gebied van adviseren 
– en Blocks gedachtengoed vind je terug in zijn woorden. Om Barends verhaal te begrij
pen is het handig om deze kleurencirkel erbij te zien. In deze cirkel staan woorden die de 
positieve kant laten zien van bepaald voorkeursgedrag dat je als mens kunt hebben. Er 
hoort ook een cirkel bij die de schaduwkanten daarbij toont, maar het voert nu te ver om 
daar diep op in te gaan.
De kleurencirkel volgt de indeling van de echte kleurencirkel die wordt toegepast in de 
schilderkunst. In Insights worden deze kleuren gebruikt voor het beschrijven van mense
lijke typologieën. Blauw en groen staan voor ‘helder’ en ‘zacht’. De kleuren rood en geel 
worden verbonden met ‘vurig’ en ‘stralend’.
Achter Insights Discovery gaat een uitgebreide wetenschappelijke testmethode schuil. 
Het is een ontwikkelinstrument waarin maar liefst 72 profielen beschreven worden. 
Het concept is gebaseerd op de persoonlijkheidstypologie van de Zwitserse psychiater 
Carl Gustav Jung (1921).

Barend benoemt in het interview dat je als mens een voorkeursgedrag kunt hebben 
waarin bijvoorbeeld twee kleuren duidelijk dominant zijn. Bij hem zijn dat bijvoorbeeld 
de kleuren blauw en rood. Dat maakt paars, en dat is zo uit te leggen dat zo’n persoon 
naast analytisch en objectief ook nog eens vastberaden en prestatiegericht kan werken 
en daarmee geschikt is om processen te monitoren. Hij zal zien wat er misgaat en durft 
dit dan ook aan de kaak te stellen. Hierop voortbordurend kun je dus ook uitkomen op 
gedrag in de kleur lentegroen (uit geel en groen), aqua (uit groen en blauw) en oranje 
(uit geel en rood). Elke kleur omschrijft telkens de gecombineerde eigenschappen van 
die kleuren.

De kleuren geven de verschillende voorkeursstijlen aan die iemand kan hebben in den
ken, werken en communiceren, bewust of minder bewust. Ieder mens heeft alle kleuren 
in zich. Ook zijn er schaduwkanten aan alle kleuren. Rood gedrag kan drammerig worden, 
geel kan indiscreet of druk zijn, groen te volgzaam en blauw te koud. Daarbij kun je ook 
kleuren ontwikkelen bij jezelf. Je kunt bijvoorbeeld je blauwe kwaliteit ontwikkelen door 
meer vragen te stellen, je rode kwaliteit ontwikkelen door je op oplossingen te richten, je 
groene kwaliteit door eerlijk te zeggen wat je voelt en je te richten op het welbevinden 
van de ander.
Het is belangrijk de kleurencirkel te gebruiken als een basisinstrument – eigenlijk net 
zoals een schilder de kleurencirkel gebruikt – en het liefst volledig uitgevoerd binnen een 
ontwikkeltraject. Het model geeft je dan als gebruiker(s) een palet aan mogelijkheden. 
De cirkel is dus niet het definitieve schilderij.

Insights is – het woord zegt het al – een middel om meer zelfinzicht te krijgen, waardoor 
je jezelf kunt ontwikkelen. Door een verkeerd of te oppervlakkig gebruik van het model 
en een ‘zo ben ik nou eenmaal’houding zal het niet tot zijn recht komen. Vaak spreken 
mensen kortheidshalve over ‘ik ben die kleur en jij bent die kleur’, maar bedoelen dit dus 
niet om het als een onwrikbaar vaststaand feit te melden in de trant van ‘ik ben nou een
maal opvliegend en kort door de bocht dus je moet er maar mee dealen!’. Integendeel.
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1.1 Planmatig en logisch werken

Barend vertelt welke advieservaringen hij belangrijk vindt. Maar zoals je vaker 
ziet bij mensen die ergens goed in zijn; als je hun vraagt wat ze nu exact doen, 
vergeten ze vaak de dingen te noemen die ze als vanzelfsprekend beschouwen. 
Het is dus van belang om eerst te kijken naar iets wat Barend als geroutineerde 
adviseur meteen al goed doet. En dat is: planmatig werken aan zijn adviezen. 
Hij is op de hoogte van alle belangen die spelen – daar is hij op gericht – en hij 
zal ongetwijfeld de dossiers kennen waar hij over adviseert. Planmatig werken 
en logisch denken horen er voor hem gewoon bij.

Het is belangrijk om te streven naar planmatigheid en een (diplomatieke) logica 
toe te passen. Ook al zul je in elke werksituatie een iets andere systematiek 
gebruiken en soms misschien alleen met terugwerkende kracht tijd hebben om 
in kaart te brengen wat er aan de hand is: het gaat bij adviseren om goed kijken 
en luisteren, en ervoor zorgen dat iedereen die een stem zou moeten hebben of 
blijkt te hebben op de achtergrond ook daadwerkelijk aan tafel vertegenwoor-
digd is.

Afbeelding 1.1

Planmatig werken
Het belangrijke thema ‘planmatig werken’ wordt behandeld in bijlage 1 van 
dit boek. Daar vind je een stappenplan dat in elk adviestraject gebruikt kan 
 worden.
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1.2 Werken binnen de grenzen van je rol

‘Voordat ik adviseur werd, ben ik zelf leidinggevende geweest. Wat ik moest 
leren is dat ik als adviseur niet de beslissingen neem. Ik moest afleren om te 
denken dat een ander maar moet doen wat ik wil. Dat is namelijk destructief 
voor advieswerk. Het klinkt eenvoudig, maar het is in de praktijk best lastig 
om ermee om te gaan dat je niet het laatste woord hebt. Als iemand niet wil, 
houdt het op.’

In deze passage geeft Barend heel duidelijk het verschil aan tussen de rol van 
een adviseur en die van een leidinggevende. De adviseur mag iets vinden, maar 
de leidinggevende beslist. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is dat niet 
zo. Op dit schijnbaar simpele onderscheid ‘adviseren – beslissen’ gaan heel wat 
mensen de mist in met adviseren, omdat ze de belangrijke scheidslijn tussen 
adviseren en beslissen overschrijden – vaak zonder erbij stil te staan of erover te 
communiceren. Dit overkomt beginnende adviseurs soms, maar ook adviseurs 
die al veel ervaring hebben en die eigenlijk beter zouden moeten weten. Dat het 
toch zo vaak fout gaat, heeft te maken met het feit dat adviseurs te sterk gehecht 
raken aan het idee dat datgene wat zij bedacht hebben ook precies zo moet wor-
den gerealiseerd. Daarin zit betrokkenheid, maar ook een zekere krampachtig-
heid, die niet vruchtbaar is. De reden om een advies te vragen is namelijk juist 
om extra opties te genereren voor een bepaalde situatie. En om vervolgens een 
besluit te nemen en te kiezen voor de beste optie.

Uit je rol vallen
Er zijn eigenlijk overal wel voorbeelden te vinden van mensen die onbedoeld uit 
hun adviesrol stappen door de adviesvraag van een ander aan te grijpen als een 
gelegenheid om de regie over te nemen.
– Neem bijvoorbeeld de moeder die de vraag krijgt van haar dochter: ‘Zit 

mijn haar zo leuk?’ en die vervolgens een kam grijpt om de krullen uit haar 
dochters haar te kammen. Zij verlaat de adviesrol en gaat beslissen voor de 
dochter.

– Neem bijvoorbeeld de personeelsadviseur die advies geeft aan een team 
waar het niet botert tussen personeel en leiding. De adviseur confronteert 
de leidinggevende niet met het feit dat hij niet goed communiceert met 
zijn mensen en schiet zelf in de uitvoerende rol door met alle medewerkers 
te praten over hoe moeilijk ze het hebben met hun leidinggevende. Deze 
adviseur verlaat de adviesrol omdat hij de regie van de leiding afpakt – in 
dit geval via een combinatie van informatie achterhouden en uitvoering 
oppakken.

– Neem bijvoorbeeld de adviseur van een ICT-bedrijf die een zorginstelling 
adviseert over de keuze van een klantregistratiesysteem en die alleen maar 
over het leuke van het nieuwe systeem praat maar niet over de kosten bij 
de invoering. Hij laat de klant een offerte tekenen voor aanschaf en instal-
latie. Als vervolgens blijkt dat het systeem uitgebouwd moet worden om te 
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kunnen leveren wat nodig is, brengt de ICT-adviseur een nieuwe gepeperde 
offerte uit voor de verdere implementatie. Deze adviseur verlaat zijn advies-
rol door het geven van een onvolledig advies. Ook neemt hij de beslissingen 
van de klant over door te zorgen dat die al zoveel geïnvesteerd heeft dat hij 
niet meer terug kan.

Als om advies gevraagd wordt, is het voor een adviseur een basisfout om in 
de rol te stappen van degene die de besluiten neemt. In de praktijk gebeurt dit 
echter aan de lopende band en meestal zonder enig overleg. Voor de duidelijk-
heid: het is niet per se fout dat je als moeder de haren van je dochter gaat kam-
men – maar je bent dan geen goed adviseur van je dochter. Er zit ook best iets 
vriendelijks en nuttigs in een personeelsadviseur die als luisterend oor fungeert 
voor medewerkers die ontevreden zijn. Maar wil de adviseur structureel iets 
bereiken, dan zal hij de adviesrol moeten pakken en de leidinggevende moeten 
aanspreken zodat die snapt wat hij zelf kan oplossen. Het is misschien zelfs 
nog niet onverdeeld fout dat je op een slimme manier voor je ICT-bedrijf een 
opdracht weet te verwerven – maar je bent geen echt goed adviseur voor de 
organisatie als je de organisatie afhankelijk maakt van jou als adviseur.
Een ander aspect dat veel voorkomt bij sociaal aangelegde mensen is dat ze van 
de adviesrol overgaan in de helpende rol. Ook dit is een vergelijkbare advies-
fout. Je kunt iemand die geen geld meer heeft eenmalig wat geld geven. Dat is 
wellicht soms een zeer zinvol idee als het mensen uit een dal helpt. Maar als je 
dit doet, ben je een weldoener en geen adviseur. Een (respectabele) adviseur 
helpt de persoon in kwestie om (respectabele) wegen te vinden om ook op lan-
gere termijn zelf aan geld of tenminste aan onderdak en eten te komen.

1.3 Discreet zijn naar de buitenwereld

‘Je moet ertegen kunnen om op het tweede plan te staan. Ik zie heel veel van 
wat ik geschreven en bedacht heb in de openbaarheid verschijnen, maar naar 
buiten toe is het vaak niet van mij. Dat moet je niet erg vinden. Als adviseur 
moet je er een zeker plezier in hebben dat resultaten van een proces goed zijn. 
Dat dat genoeg is. Ik werk voor 90 procent achter de schermen.’

Wat Barend hier aangeeft, is een punt dat in deze tijd – waarin iedereen blogt 
en actief bezig is met social media – wat ouderwets lijkt. Daarom is het juist 
boeiend. Het gaat hier om kwesties als anonimiteit en discretie – het onzicht-
baar zijn als adviseur. Barend benoemt stellig dat je als adviseur in staat moet 
zijn om je eigen trots in te slikken en dat je niet de credits voor je eigen werk 
kunt gaan opeisen. Dit geldt in de politiek natuurlijk zeer zeker. Iemand als 
Barend kan niet pronken met stukken die hij voor zijn leidinggevende heeft 
geschreven. Ook al is algemeen bekend dat politici vaak teksten uitspreken of 
presenteren die door een ander zijn geschreven, er wordt niet vermeld wie dat 
was omdat dit afbreuk zou doen aan het imago van de politicus.
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Afbeelding 1.2

Fijn discreet
Je kunt je afvragen of je er nu wel of niet goed aan doet om te gaan bloggen over 
je werk als je een adviesrol en ook vertrouwensrol vervult naar klanten. In de 
stijl van Barend is het voor een adviseur niet kies om de publiciteit te zoeken. 
Dat geldt mogelijk ook wel voor het werk dat jij gaat doen. Je hebt waarschijnlijk 
te maken met privacygevoelige informatie. Grote successen die je hebt behaald 
in het werken met een notoir probleemgezin ga je natuurlijk niet breed uitme-
ten. Althans, zeker niet op een herkenbare manier. Hoe trots je er ook op bent. 
Cliënten hebben namelijk recht op bescherming van hun privacy en vanuit het 
oogpunt van goed adviseurschap moet je dat in ere houden. Hetzelfde geldt 
voor persoonlijke informatie die je te horen krijgt van personeelsleden: het is 
privé. Dus als je bekend komt te staan als iemand die voortdurend over klanten 
praat (ook al doe je dat anoniem), doe je afbreuk aan je imago als betrouwbaar 
adviseur. In die zin kan een ‘achter de schermen’-imago soms het beste imago 
zijn.

Het beeld van goed adviseurschap wringt hier met de behoefte aan meer profi-
lering van het sociaal werk en de mode van storytelling – laten zien wat je doet, 
hoe blij je klanten met jou zijn, enzovoort. Het lijkt erop dat de kwaliteit van de 
manier waarop je je profileert er ook toe doet. In hoofdstuk 5 wordt dit verder 
besproken. Voor deze paragraaf volstaat het dat je – tenzij je echt goed weet wat 
je doet – er niet verstandig aan doet om als adviseur je persoonlijke ervaringen 
met klanten breed uit te meten in de media. Feitelijk is het aan de klanten zelf 
om dat te doen.

Adviseren_als_beroep.indd   19 19-5-2017   12:35:45



Adviseren als sociaal beroep20

1.4 De taal van de ander (leren) spreken

‘Als ik een speech voor mijn leidinggevende uitwerk, houd ik haar stijl aan. 
Het gaat niet om mij.’

Barend vertelt dat hij als adviseur wel eens een speech schrijft voor de wet-
houder. Hoewel hij het meeste weet van iedereen in de organisatie en dus ook 
weet wat slim is om te zeggen, welke namen er genoemd worden, welke emotie 
het verhaal moet hebben en wie zich aangesproken moeten voelen, zal hij als 
hij de speech gaat schrijven toch niet zijn eigen verhaal vertellen. Hij kiest de 
bewoordingen die de wethouder zelf normaal gesproken ook in de mond zou 
nemen. Haar kennende zal ze niet te veel details willen, geen ‘mitsen, maren en 
nuances’ – maar gewoon krachtige taal. Ook al zou hij zelf veel meer details en 
veel meer argumenten benoemen, toch houdt hij haar stijl aan.

Afgezien van het taalkundige aspect, verplaatst Barend zich in de wethouder 
en schrijft hij met haar persoonlijke stijl in het achterhoofd. Deze vaardigheid 
en deze bereidheid om je zo vergaand te willen en kunnen verplaatsen in een 
ander is erg belangrijk voor een adviseur. Het bepaalt namelijk voor een groot 
deel of de ander je advies goed vindt of niet. Als adviseur kun je je denkwerk en 
argumentatie nog zo gedegen in elkaar hebben geschroefd – het blijft toch een 
feit dat de persoon die je adviseert jouw advies alleen overneemt als je de taal 
van die persoon spreekt, als ze het gevoel hebben dat je een van hen bent – of 
dat je hen tenminste begrijpt. Dat is bijna net zoiets als dat je moeilijk verliefd 
kunt worden op iemand die niet je lekker vindt ruiken. Vooral in de contacten 
waarin veel wederzijds vertrouwen nodig is, is een ‘klik’ belangrijk.

Ook als de absolute klik er niet is, kun je professioneel ‘je mannetje staan’ als 
adviseur door je aan te passen aan de taal van je klant. Naast daadwer kelijk 
begrip hebben, helpt het ook om woorden en beelden te gebruiken die de 
ander kent en ook waardeert: hetzelfde jargon spreken. Dat is een kwestie van 
opletten en observeren hoe mensen in verschillende settings (werkplek/sociale 
omgeving) met elkaar omgaan. Simpele voorbeelden hiervan zijn: niet vloeken 
in een gesprek met christenen, geen grove taal gebruiken in België, een kind 
dat blij is met een speelgoedauto vertellen dat de rode auto ook mee mag naar 
oma en opa, de manager geruststellen met de woorden dat je wel snapt dat jullie 
‘spijkers met koppen moeten slaan’ en een processchema voorleggen.

Voorbeeld wijkwindmolen
Om nog iets duidelijker aan te geven hoe belangrijk het kan zijn om de goede 
bewoordingen te kiezen, geef ik nog een voorbeeld uit een andere hoek dan die 
van Barend – het gaat hier om een initiatief op het vlak van burgerparticipatie 
en duurzaamheid.
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Afbeelding 1.3

In een wijk hebben enkele bewoners het wilde plan opgevat om samen een 
kleine windmolen te gaan kopen en de energieopbrengst daarvan te delen. 
Zij komen met een blijmoedig burgerparticipatie-idee. Het loopt bij aanvang 
prima. Ze krijgen het businessplan rond en er zijn fantastische kleine molens 
te koop met houten rotorbladen. Er is een bewoner aan de rand van de stad 
die naast een (in zijn bezit zijnde) dijk woont en die maar liefst drie wind-
molens wil plaatsen. Hij wil ook nog wel zorgen voor draagvlak bij de buren. 
De provincie staat aanvankelijk achter het idee en vraagt de initiatiefnemers 
om hun plan nog beter uit te werken. Dit doen ze graag – met wat subsidie 
erbij lukt het wel om een haalbaarheidsstudie te voltooien.
Maar dan gaat het bijna fout. De burgers hebben verzuimd zich aan te pas-
sen aan de ‘taal’, oftewel de gewoonten en gebruiken, van de provincie. De 
provincie blijkt te hebben verwacht dat er een plan zou komen te liggen met 
een opzet zoals ze dat gewend is van professionele adviesbureaus. Met daarin 
een analyse van alle mogelijke opties voor ‘plaatsing van kleine windmolens’, 
met behulp van een van begin tot einde uitgewerkte multicriteria-analyse. 
Zodat de provinciale beleidsmakers de gedachtegang van de burgers zouden 
kunnen volgen, beoordelen en controleren alvorens deze te delen – en vooral 
ook: te verdedigen waar nodig richting overige partners – zoals het bouwheer-
schap, de aangrenzende buurgemeente en de waterschappen – die allemaal 
ook blijkbaar iets te zeggen hebben over dit besluit.
Aan de kant van het burgerinitiatief getuigt dit van een gebrek aan advies-
vaardigheid – met name door het gebrek aan aanpassing aan ‘de taal’ van 
de provinciale overheid. Hun perspectief was dat van gemotiveerde  mensen. 
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 Terwijl de provincie uitgaat van de vragen ‘Hoe kunnen we de belangen 
managen? Hoe kunnen we dit plan door de politieke trajecten loodsen?’ Dus 
bij eenzelfde doelstelling kan het toch nog mislopen, wat over en weer zorgt 
voor gevoelens van teleurstelling en irritatie.
Na een overleg over wederzijdse verwachtingen kan het probleem worden 
opgelost. Zo voeren de initiatiefnemers met terugwerkende kracht een nog 
veel uitgebreidere analyse uit naar een tiental andere mogelijke  windlocaties – 
waarvan overigens uiteindelijk nog steeds dezelfde locatie als beste keuze 
overblijft. Het voordeel van de exercitie is dat er uiteindelijk een advies ligt dat 
voor mensen uit het veld van de overheid als serieus advies geaccepteerd kan 
worden. Aan het oorspronkelijke idee is eigenlijk niets wezenlijk  veranderd.

Het bovenstaande verhaal gaat over politiek, en bij politiek moet je dit soort 
geduld aan de dag leggen. Als je een parallel trekt naar sociaal werk, kun je 
zeggen dat je ook met mensen in moeilijke situaties vaak geduld moet hebben 
en dat je rekening moet houden met hun taal. Als je hierin je diplomatie ont-
wikkelt, leer je ook hoe je tijdens bijeenkomsten de punten die jij zelf belang-
rijk vindt in kunt brengen op een manier die heel dicht ligt bij wat iemand net 
gezegd heeft. Daarmee bereik je vaak meer dan met zeggen waar het op staat.

De vertegenwoordigster van het bouwheerschap zegt met een wat rood aan-
gelopen gezicht: ‘We moeten zuinig zijn op de landschappelijke waarde van 
de oude dijken. We vinden dat een lijnopstelling van windmolens, ook al zijn 
het kleine windmolens, niet past bij het authentieke aanzicht van de oude 
dijk. Het komt de schoonheid van het landschap niet ten goede. Wij adviseren 
plaatsing haaks op de lijnen van het landschap, langs de betonnen oprijlaan 
naar de boerderij.’
Een vertegenwoordigster van het burgerinitiatief zegt, lichtelijk geïrriteerd 
door de strakke opstelling van het bouwheerschap na al het inmiddels ver-
zette werk: ‘Wie bepaalt dan eigenlijk wat mooi is? Dat is toch heel subjectief?’ 
En ze denkt bij zichzelf: Wat een gezeur eigenlijk. Heeft die vrouw dan nog 
nooit een windmolen op een dijk zien staan in Nederland? En onze mooie 
montagefoto laat toch duidelijk zien dat het hartstikke goed staat, we willen 
toch duurzame energie gaan opwekken? Dit schiet geen meter op zo! Er komt 
nauwelijks reactie op haar vraag.
Een collega van een andere commissie – een man die alom wordt gerespec-
teerd – loopt naar de kaart van het gebied, groot geprojecteerd op de moni-
tor in de vergaderzaal, en zwaait met brede armgebaren over de kaart. Hij 
zegt: ‘Alle lijnen in dit gebied lopen van oost naar west. Het is dan toch niet 
logisch om opeens van noord naar zuid te gaan denken!’ Hij stelt het met veel 
aplomb, om dan weer te gaan zitten met de armen over elkaar. Hij heeft zijn 
punt gemaakt en laat het er verder bij.
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Een van de wat diplomatiekere aanwezige ambtenaren zegt: ‘Als ik het goed 
hoor, dan is een lijnopstelling van windmolens dus wel toegestaan. Klopt 
het dat drie molens naast elkaar mogen? En is de definitie van een lijn ook 
nog geldig als de molens in een curve staan? Hoe sterk mag die curve zijn? 
Aha… ja?’

Uit dit tweede fragment blijkt dat je verder komt door je enigszins aan te passen 
aan de situatie van degene die je adviseert. Besef dat je – om je doel te berei-
ken – de ander adviseert over hoe hij binnen de eigen taakstelling enige ruimte 
kan maken om toch tot realisatie van het plan te komen. Of help de ander met 
bedenken hoe de doelen uit het plan toch bereikt kunnen worden op een manier 
die wel is toegestaan. Dit vraagt respect voor het feit dat de vertegenwoordigster 
van het bouwheerschap ook vanuit haar positie bepaalde dingen moet zeggen: 
het beschermen van cultuurlandschap is nu eenmaal haar opdracht en de alge-
mene opvatting is hierbij eerder behoudend dan innovatief.
Dus je kunt haar eerder overtuigen als je iets aan kunt dragen waardoor zij zich 
gesteund voelt om een andere beslissing te nemen. Je zou het kunnen proberen 
met een in haar kringen algemeen geaccepteerd rapport over een nieuwe visie 
op landschapsesthetiek, dat zij ook weer aan kan halen in een advies. Of met 
een stellingname van een collega die zegt dat het eigenlijk toch beter anders 
kan – ook binnen de visie dat esthetiek van het landschap belangrijk is.
Zie je dat overtuigen niet lukt, dan is het niet goed om kwaad te worden: het is 
beter om bescheiden en vriendelijk te peuteren aan de randjes en te kijken of je 
uit dit gesprek toch puntjes kunt halen die bij het uitwerken van een alternatief 
van pas kunnen komen. Al win je niet de hoofdprijs (precies wat jij in je hoofd 
had kunnen uitvoeren), je wint dan toch weer iets anders (een alternatief uit-
voeren).
Het zal ook duidelijk zijn dat je, als je geen beslissende positie hebt in het geheel, 
dan je doelen echt moet bereiken door je idee heel goed te vertalen. Dat staat 
verder los van de kwaliteit van je idee.

Adviezen die landen
Het is aan jou om te beslissen in hoeverre je zelf ‘politiek actief ’ wilt zijn. De 
‘politieke’ aspecten vind je toch terug in je werk: vaak moet je zoeken met 
betrokkenen naar oplossingen voor complexe problemen, en daarbij zit nooit 
iedereen op één lijn. In alle gevallen is het voor een adviseur dus zinvol om zich 
te leren verplaatsen in de ander – hun situatie te kennen en te leren hun taal te 
spreken. Daarbij is de definitie van ‘taal’ dus wat ruimer dan alleen letterlijke 
woorden. Het gaat om het aanpassen van wat je zegt en hoe je het zegt aan de 
manier waarop de ander het kan aannemen. Dat doe je door je enigszins aan 
te passen aan de manier waarop iemand zelf praat of in ieder geval: door de 
connectie te maken. Als het goed is, word je hierin getraind tijdens je opleiding.
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Het aanpassen van taal geldt dus op individueel niveau maar zeker ook op het 
niveau van ‘werelden’. Als je je als sociaal werker in de juridische wereld bevindt 
of als psycholoog in een wereld van techneuten of een overheidsorganisatie, zul 
je niet altijd je ‘sociojargon’ zomaar kunnen gebruiken. Je moet begrijpelijk zijn 
voor de doelgroep, maar ook acceptabel. Als middenweg lijkt bij het spreken 
een zo helder mogelijk taalgebruik de beste optie. Bij rapportages en brieven 
is het raadzaam om je stijl aan te passen aan de formateisen van de instantie 
waarvoor je werkt: tenslotte schrijf je een adviesrapport met het doel een ander 
te adviseren – dus hoe beter die persoon het kan lezen en hoe meer hij zich in 
jouw bewoordingen herkent, des te effectiever ben je bezig.
Sommige mensen vinden ook dat kleding bij ‘taal’ hoort. Dat is wel een punt 
om over na te denken. Je kunt je afvragen: spreekt de kleding waarin ik mij het 
meest prettig voel de juiste taal voor de mensen die ik adviseer? Of zou het beter 
zijn mijn kleding aan te passen in sommige gevallen? Zo ja, hoe dan?
Bovenstaand verhaal is geen pleidooi om je volledig te voegen naar de taal van 
de doelgroep. Je hoeft er niet mee samen te smelten. Een dog whisperer com-
municeert met honden maar gaat niet constant kwispelend door het leven.
Je kunt als jongerenwerker misschien wel meer bereiken als je straattaal ver-
staat, een paar uitdrukkingen kent en weet wat ‘done’ is en ‘not done’ omdat 
je dan iets meer kunt bereiken bij de doelgroep. Wat niet werkt, is proberen je 
zozeer aan te passen dat je ‘er helemaal bijhoort’. Dat zou te onnatuurlijk zijn.
Als je een klant begeleidt bij een bezoek aan de rechtbank, kun je nette kleding 
aandoen en je goed aan de formele regels aanpassen van zorgvuldig taalge-
bruik, maar je hoeft niet met een hete aardappel in je keel te gaan praten als je 
dat normaal ook niet doet.
Nog belangrijker dan stijl van praten en kleden is de vraag of je oprecht bent 
in je adviezen; soms kan het zijn dat je een diplomatiek advies moet geven. Dat 
kan, maar het is altijd belangrijk om op te letten dat je ook hierbij eerlijk blijft.

Minichecklist
De beste manieren om er in een nieuwe situatie achter te komen of jouw taal een 
beetje klopt met de taal van degenen aan wie jij advies gaat geven, zijn:
1. aanvoelen (als je daar een antenne voor hebt, merk je het als je iets doet wat 

niet klopt);
2. luisteren en kijken naar hoe men met elkaar omgaat en wat men kennelijk 

de norm vindt;
3. vragen wat men prettig vindt qua omgang en manier van rapporteren of 

bespreken;
4. checken of men je begrijpt als je iets op een bepaalde manier zegt en dit 

indien nodig aanvullen;
5. als je irritaties voelt, vragen of het ermee te maken heeft dat je je niet goed 

uitdrukt.

Adviseren_als_beroep.indd   24 19-5-2017   12:35:46



1  Adviseren: klassieke basisvaardigheden 25

Wat in deze paragraaf gezegd is, is bedoeld als een handreiking om over het 
thema ‘taal van de ander’ na te denken. In het algemeen zul je het verst komen 
als adviseur als je je voldoende aanpast aan de klant om je adviezen geaccep-
teerd te krijgen. Maar blijf authentiek. Mensen kunnen wel accepteren dat je een 
rol inneemt, maar ze voelen het haarfijn aan wanneer je jezelf verschuilt achter 
een rol of iemand speelt die je niet bent. Dat zal niet worden gewaardeerd.

Soms is het tot stand brengen van een succesvolle adviesrelatie gewoon een 
kwestie van persoonlijke voor- of afkeur. Zo kun je ervaren dat je in een kle-
dingzaak graag wél door de ene verkoopster geholpen wordt, maar beslist niet 
door de andere. Het is toch ook gewoon een kwestie van of het klikt of niet. Dat 
werkt in intermenselijk contact nu eenmaal zo. Het is soms een voordeel om te 
werken met een duo of een heel team omdat je dan tenminste een collega kunt 
vragen om je rol in te nemen als adviseur of om mee te gaan naar een bespre-
king en wat lacunes in jouw eigen ‘taal’ aan te vullen. Of hem bijvoorbeeld te 
vragen om de ‘bad cop’ te spelen in een gesprek dat spannend gaat worden en 
waarbij jij het liefst de begrijpende rol wilt innemen, zodat iemand anders wat 
meer op conclusies kan aansturen.

Oefening perspectief wisselen
Het is leuk, leerzaam en effectief om te experimenteren. Zo kun je wat spelen 
met de rolwisseling en het aanpassen van je taal, om zo je repertoire aan ‘rollen’ 
uit te breiden. Je zult je dan met meer gemak bewegen in verschillende kringen.

In Nederland heeft een beweging die zich de Jump Movement noemt een leuke 
werkvorm ontwikkeld waarmee mensen elkaar kunnen helpen om ándermans 
eigen doelen te bereiken (nee, dit is geen verspreking) en waarmee diepgaand 
wisselen van perspectief heel mooi te oefenen valt. Het gaat hier om gesprekken 
met een vaste structuur, die je kunt organiseren met wildvreemden. In kort 
bestek zijn de spelregels dat je werkt in niet te grote groepen (vanaf vier per-
sonen). Je belooft elkaar dat je niet oordeelt, maar steunt, dat alles wat gezegd 
wordt in het gesprek geheim blijft. Daarna deel je je succes en vertel je wie je 
bent en waar je naartoe wilt. Vervolgens ga je letterlijk op de plek van je rech-
terbuur staan of zitten en dan begin je je zin met ‘Mijn naam is’ – en noemt hier 
de naam van de voormalige rechterbuurman – ‘en mijn advies aan mijzelf is….’ 
Je geeft dan het advies dat jij aan jezelf zou geven als jij die ander was. Daarna 
volgt een afsluiting. Met name het aspect van het wisselen van perspectief in 
deze werkvorm is vanuit adviesoogpunt interessant, omdat het je helpt om te 
ervaren hoe goed het kan werken als je (haast letterlijk) in de schoenen van de 
ander gaat staan voordat je je advies geeft. Dit kan zowel bij de adviseur als bij 
de geadviseerde opvallende inzichten geven. Het is te zijner tijd in je werkprak-
tijk niet nodig en ook waarschijnlijk niet wenselijk om letterlijk steeds dit soort 
stoelendansjes te doen, maar het goed luisteren en kijken en vervolgens diep-
gaand kunnen wisselen van perspectief is zeker een belangrijke vaardigheid 
voor elke adviseur. Het verruimt je blik.
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