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PROGRAMMA VOOR DE MASTERCLASS 

HOE WORD IK EEN BETERE ADVISEUR? 

 

 

 

Deelnemers hebben bij hun uitnodigingsbrief van de Masterclass een voorbereidingsopdracht gekregen.  

De hierin aangegeven leerwensen en de eigen advies-/verandercasus nemen de deelnemers mee naar de 

eerste module.  

 

MODULE 1 | ADVIESVAARDIGHEDEN–BEELDVORMING (deel 1), 28 -3-2018, Jacqueline Crijns  

 Toelichting programma en kennismaking, presentaties leerdoelen 

 Werken met buddycoaching en actieplanner (introductie eindopdracht) 

 Welke rol(len) worden van jullie verwacht?   

 Het adviesproces: de beeld-, oordeels-, besluitvormingsfase en planning 

 Hoe achterhaal je wat de werkelijke vraag is?  

 Oefenen van de luistervaardigheden en managen van verwachtingen 

(collegiale consultatie) 

 Hoe maak je gebruik van ‘trekkende’ en ‘duwende’ krachten? 

 Tussentijdse opdrachten (buddycoaching, meenemen Profiel Insights Discovery en persoonlijk 

ontwikkelingsplan )  

 

MODULE 2 | ZELFBEWUSTZIJN 11 -4-2018, Jannie Kwakernaat 

 Inzicht in Insights Discovery en voorkeursstijlen in communicatie en werk 

 Inzicht in de Insightskleuren en jouw eigen kleurenmix 

 Inzicht in jouw persoonlijke voorkeursstijl, sterke en zwakke punten 

 Welke sterke punten zet jij in als adviseur? Hoe ga je daar mee om? 

 Versterken van de leerdoelen uit module 1 

 Tussentijdse opdrachten (buddycoaching, voorbereiding voorkeur 

Communicatiestijlen) 

 

MODULE 3 | ADVIESVAARDIGHEDEN–BEELDVORMING(deel 2), 25-4-2018, Jacqueline Crijns 

 Inzicht in Insights Discovery en communicatiestijlen           

 Wat is jouw voorkeurscommunicatiestijl? 

 Hoe sluit je aan bij de ander? (oefeningen wendbaar zijn)  

 Oefenen van praktijksituaties 

 Ongevraagd advies en feedback geven/ ontvangen 

 Tussentijdse opdrachten (buddycoaching en voorbereiding leerdoelen voor 

acteur)  



 

Programma Masterclass ‘Hoe word ik een betere adviseur?’ voor Primaned door Van den Berg Training & Advies 2018       2 

  

MODULE 4 | OEFENING BAART KUNST, 9-5-2018, Jacco v.d. Berg en Arnoud Vonk 

 Korte introductie acteur en werkwijze  

 Oefenen van groeps- en adviesgesprekken met acteur  

- op basis van eigen leerdoelen 

 Zoveel mogelijk deelnemers komen aan bod waarbij aandacht is voor de 

persoonlijke leerwensen. De acteur kan gedrag neerzetten wat door de 

deelnemer als lastig wordt ervaren. De deelnemer krijgt de kans om als het ware een kijkje in het 

hoofd van de ander te nemen. Na iedere oefening wordt onderling feedback uitgewisseld: wat ging 

goed (tops) en wat kan nog beter (tips)? 

 Werken aan persoonlijk actieplan 

 Tussentijdse opdrachten (buddycoaching en voorbereiden elevator pitch)  

 

MODULE 5 | ADVIESVAARDIGHEDEN– BEELDVORMING (deel 3), 23-5-2018, Jacco v.d. Berg 

 Voor het voetlicht met de Elevator Pitch  

 Personal branding; verschillende stijlen, van USP’s naar UBR’s 

 Wat is jouw impact op de ander? En hoe vergroot je deze? 

 Hoe vergroot je jouw geloofwaardigheid en zichtbaarheid? 

 Opdrachten (buddycoaching en voorbereiden adviescasus met impact)   

 

        

MODULE 6|ADVIESVAARDIGHEDEN–OORDEELSVORMING(deel 1), 6-6-2018, Jacco v.d. Berg 

 Inzicht in Insights Discovery en problemen oplossen  

 Tussentijdse Feedbackbijeenkomst Masterclass 

 Hoe leid je de feedbackbijeenkomst? (toepassen bij eigen 

adviescasus) 

 Opdrachten (buddycoaching en voorbereiden 

feedbackbijeenkomst) 

 

MODULE 7|ADVIESVAARDIGHEDEN–OORDEELSVORMING(deel 2), 20-6-2018,Jacqueline Crijns 

 Hoe verzamel je gegevens? Wie betrek je er bij? (netwerkontwikkeling) 

 Hoe houd je de regie? Hoe werk je samen? 

 Werken met eigen adviescasus en bepalen van de impact voor de doelgroep 

 Hoe krijg je anderen mee? (interne en externe stakeholders)  

 Veranderfases: Hoe buig je weerstand om?   

 Tussentijdse opdrachten (buddycoaching en opdracht Besluitvorming) 
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MODULE 8 | ADVIESVAARDIGHEDEN – BESLUITVORMING, 4-7-2018, Jacqueline Crijns 

 Inzicht in Insights Discovery en besluitvorming 

 Voor welke adviesstrategie en interactievormen kies je?  

 Hoe ga je om met verschillende belangen?  

 Hoe creëer je draagvlak voor de acties? (stakeholdermanagement) 

 Hoe kom je tot concrete afspraken? 

 Opdracht (buddycoaching en voorbereidingsopdracht Insights Discovery) 

 

MODULE 9 | VERDIEPING INSIGHTS DISCOVERY, 8-8-2018, Jannie Kwakernaat 

 Teruggrijpen op de huiswerkopdracht 

 De 8 typen – wat zijn jouw sterkten en waar moet je rekening mee houden? 

 Herkennen van de kleur bij de ander en inzien waarom je met de één 

gemakkelijker communiceert dan met de ander 

 Herken je welke voorkeurskleur je gebruikt  

 Inzicht in je zogenaamde blinde vlekken  

 Tussentijdse opdrachten (buddycoaching en voorbereiding casus voor 

acteur = leerdoel en specifieke situatie)  

 

MODULE 10 | OEFENING BAART KUNST, 22-8-2018, Jacco van den Berg en Arnoud Vonk 

 Oefenen van adviesgesprekken met acteur  

- op basis van eigen leerdoelen 

- op basis van (eigen) praktijkcasuïstiek  

 Zoveel mogelijk deelnemers komen aan bod waarbij aandacht is voor de 

persoonlijke leerwensen. De acteur kan gedrag neerzetten wat door de 

deelnemer als lastig wordt ervaren. De deelnemer krijgt de kans om als het ware 

een kijkje in het hoofd van de ander te nemen. Na iedere oefening wordt onderling feedback 

uitgewisseld: wat ging goed (tops) en wat kan nog beter (tips)? 

 Werken aan persoonlijke actieplan 

 

MODULE 11 | BESTEMMING BEREIKT, 5-9-2018, Jacco van den Berg 

 Presentaties Persoonlijke ontwikkeling 

 Evaluatie en afsluiting Masterclass ‘Hoe word ik een  

 professionele adviseur?  

 Vervolgafspraken: 

 -  borging Persoonlijke Ontwikkeling en adviesvaardigheden  

 -  behoeftepeiling vervolgmodules, bijvoorbeeld  Commerciële 

adviesvaardigheden,  Rapportagevaardigheden, Onderhandelen.   

 


