
Training 
Adviseren met impact!

" P r o f e s s i o n a l i s e e r  j e  a d v i s e u r s r o l  v a n u i t  j e
e i g e n  k r a c h t "

PERSOONLIJK EN
INSPIREREND

Je weet hoe je vanuit jouw expertise een
adviesgesprek met impact voert 
Je bent je bewust van jouw persoonlijke
communicatie en -adviesstijl 
Je kunt inspelen op weerstand en kent je
eigen valkuilen
Je hebt meer inzicht in de verwachtingen
en communicatiestijlen van klanten
Je bent in staat effectief te beïnvloeden
door je persoonlijk leiderschap toe te
passen

v   Groei verder in jouw adviseurschap
v   Versterk je relaties door jouw eigen unieke
      stijl en kracht als adviseur te benutten
v   Leer de belangrijkste tools toepassen om je
     effectiviteit te vergroten

Resultaten

Doelgroep
Je bent werkzaam als adviseur en merkt dat de
adviezen die je geeft niet altijd het gewenste effect
hebben bij je klanten. Je wilt groeien in je vak en
bent op zoek naar tools en inspiratie om je
effectiviteit te vergroten. Dit wil je graag doen vanuit
jouw eigenheid en persoonlijke kracht.

Onze trainers

Harriët de Waard 
Coach, Trainer 
HR(D)-adviseur 
 
www.puntvaninspiratie.nl 

 
Marlies de Waard 
Trainer 
Communicatie-adviseur

www.zinintijd.nl 

Doelstelling

Als adviseur wil je graag impact maken vanuit je expertise en intenties. Na deze training
weet je hoe je dat het beste kan doen. Je krijgt inzicht in jouw persoonlijke kracht als
adviseur en tools hoe je jouw adviesstijl verder kunt professionaliseren. In deze training is
er veel ruimte voor oefenen, ervaren en bijschaven. Immers je leert het meeste door te
doen. De begeleiding tijdens en na afloop van deze training zorgt ervoor dat de
leerresultaten ook goed verankerd worden in de praktijk.

Thema’s
○ Een adviesgesprek met impact voeren 
○ Communicatiestijlen herkennen, afstemming en benadering
○ Omgaan met onderstroom, agenda’s, weerstand en valkuilen 
○ Persoonlijk leiderschap en competenties inzetten 

Programma

Optioneel vooraf                               Individuele drijfverenscan variant 3 (1 dagdeel pp)*

Online Kick-off meeting               Kennismaken en doelstellingen verhelderen (1x1 uur)

Dag 1 Technieken                         Tools en thema’s binnen het adviesveld verkennen

Dag 2 Casuïstieken                       Aan de slag met praktijkthema’s en persoonlijke leerdoelen

Persoonlijk coachgesprek           Bespreken leerdoelen en aanpak (online 1x 3 kwartier)

Dag 3 Professionalisering         Implementeren van de leerresultaten

Transfer naar praktijk                    Intervisiebegeleiding (1x 2 uur)

Van deelnemers wordt voor iedere trainingsdag ongeveer 1 tot 2 uur aan
voorbereidingstijd gevraagd.

Incompany opties 
Deze training is beschikbaar in 3 varianten: basis, uitgebreid en plus. Maximale
groepsgrootte voor deze training is 8 personen. De intervisiegroep is maximaal 4 personen
groot. Op basis van het intakegesprek wordt een offerte voor uw organisatie opgemaakt.

Variant 1                Adviseurschap basis: online kick-off, 1 dag training Technieken                         
Variant 2                Adviseurschap uitgebreid: online kick-off, 3 dagen training en begeleiding   
Variant 3                Adviseurschap plus: variant 2 met individuele drijfverenscan vooraf*     

NICE TO KNOW

Het succes van onze trainingen zit in de persoonlijke aanpak en maatwerkoplossingen.  

http://www.puntvaninspiratie.nl/
http://www.zinintijd.nl/
https://www.linkedin.com/in/marlies-de-waard-veuger/
https://www.linkedin.com/in/harriet-de-waard/

