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Inleiding

Ben jij een kenniswerker zoals een econoom, beleidsmedewerker, ingenieur,
stedenbouwkundige, ict’er, ﬁnancieel specialist of jurist? En wordt je wel
eens gevraagd op basis van deze kennis anderen te vertellen wat ze moeten
doen? Gefeliciteerd, dan ben je adviseur! Preciezer geformuleerd: expertadviseur. Dit praktische boek is geschreven voor professionals zoals jij. Of je
nu fulltimeadviseur bent of zo af en toe een adviesklusje doet.

Basisvaardigheden
Als adviseur moet je over bepaalde vaardigheden beschikken om je werk
goed te kunnen doen. Tijdens het intakegesprek met een opdrachtgever
moet je de juiste vragen stellen en zonodig doorvragen om erachter te komen wat hij precies bedoelt. Op basis van dat gesprek ga je op onderzoek
uit. Dan volgt het schrijfwerk waarmee je de resultaten van het onderzoek
vastlegt. Vervolgens komt het aan op de presentatie en bespreking van de
adviestekst. Tijdens de bespreking, maar ook in andere fases van het adviestraject, zul je beslissers moeten overtuigen van je standpunten en ideeen. Dit boek richt zich op al deze vaardigheden.
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E=K×A
Deze formule drukt precies uit waar het bij advisering om gaat. De E staat
voor eﬀectiviteit van de adviseur, K voor kwaliteit van het advies en A voor
acceptatie van het advies door de geadviseerde. In rond Nederlands: je kunt
wel iets goeds hebben bedacht, maar als je anderen daarvan niet kunt overtuigen, heb je niets bereikt. Dit boek leert je acceptatie te verwerven voor
een advies. En daarmee eﬀectief te zijn als adviseur. Voorwaarde is wel, en
dat drukt de formule ook uit, dat het advies inhoudelijk deugt.

Focus op communicatie
Vakinhoudelijke kennis vormt de basis voor expertadvisering. Die kennis
moet uit het hoofd van de adviseur, en in het hoofd van de geadviseerde.
Alleen als die overdracht goed plaatsvindt, rendeert kennis. Deze kennisoverdracht komt tot stand via communicatie. In mondelinge communicatie, zoals een gesprek, presentatie of bespreking met een managementteam,
en in schriftelijke, zoals in een adviesbrief of een vuistdik adviesrapport. Dit
boek geeft je praktische tips voor deze communicatie.
Als je fulltime adviseert, gaat wel meer dan negentig procent van de adviestijd op aan activiteiten die buiten het blikveld van de geadviseerden blijven.
Denk daarbij aan onderzoek, denktijd, overleg en natuurlijk het schrijfwerk.
In de tien procent die overblijft, ben je zichtbaar of hoorbaar: tijdens een
telefoongesprek, overleg, in een tekst of een presentatie. Dit zijn de momenten waarop het er echt toe doet, de momenten waarop je als adviseur kunt
scoren. Alle reden dus om gefocust te zijn op de mondelinge en schriftelijke
communicatie.

De spelers
In een adviestraject heeft een aantal spelers een rol. Een overzicht van die
spelers en een beschrijving van hun rol:
Adviseur: De inhoudelijke expert aan wie wordt gevraagd kennis, energie en tijd te investeren om het antwoord te zoeken op een
adviesvraag. Hij of zij werkt voor interne of externe klanten.
Opdrachtgever: De persoon die vanuit de opdrachtgevende organisatie (klant)
verantwoordelijk is voor het aansturen van de adviseur.
De opdrachtgever heeft te maken met een of meer (mede)
beslissers.
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Beslissers: De personen of beslisgroepen die op basis van het advies een
besluit nemen. Bij een beslisgroep moet je denken aan een
directie, een mt, een raad van bestuur, een college van burgemeester en wethouders of een stuurgroep.
Klant: De klant heeft ‘geen gezicht’: het is de organisatie of het bedrijf waarvoor de opdrachtgever werkt.
Belanghebbenden: Belanghebbenden of stakeholders hebben een persoonlijk of
zakelijk belang bij het adviesresultaat omdat zij er op de een
of andere manier mee te maken krijgen. Zoals bedrijven, burgers of aandeelhouders.

De centrale casus: Eyeball zoekt nieuw kantoorpand
Dit boek is geschreven als een verhaal waarin David Brink (26) de hoofdrol speelt.
Hij is adviseur bij Locus, een bureau voor locatieadvies. David gaat voor zijn klant
Eyeball op zoek naar een nieuwe locatie voor hun kantoor. Zijn opdrachtgever is
Floris Verkade, oprichter en creatief directeur. Hij heeft twee compagnons: Tom
Verhulst als zakelijk directeur en Soﬁe Bakker die verantwoordelijk is voor de
commerciële zaken.
Eyeball maakt campagnes gericht op jongeren. Het bedrijf bedenkt en organiseert
bijvoorbeeld vrijveiligcampagnes en dancefeesten voor het goede doel. Eyeball is
gehuisvest in Hilversum. Bij het bedrijf werken twintig mensen. In de beginjaren
werkte Floris Verkade vanuit huis. Toen de klantenkring groeide, heeft hij in een
bedrijvenverzamelgebouw ruimte gehuurd. Wanneer het nodig was, bleken altijd
extra vierkante meters beschikbaar. Nu het huurcontract aﬂoopt, is het tijd om,
zoals Floris dat uitdrukt, een ‘strategische locatiekeuze’ te maken.
David voert in zijn eentje de adviesopdracht bij Eyeball uit: vanaf het intakegesprek
met Floris, zijn opdrachtgever, tot en met de bespreking met de driekoppige
directie. We volgen David gedurende zijn communicatiewerk. Adviesopdrachten
moet je verwerven; dat heeft de baas van David gedaan in een telefoongesprek
met Floris. Inhoudelijk hebben zij weinig afspraken gemaakt, behalve dat David
de opdracht via de beproefde Locusmethode zal uitvoeren.
Wil je meer weten over het binnenhalen van opdrachten en het schrijven van
offertes, lees dan Haal binnen die opdracht (Ruck, 2007).
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Opzet van het boek
Het boek is opgebouwd uit vier delen, waarvan de eerste drie aansluiten
bij de fasering van het adviesproces. Deel 1 gaat over de intake, deel 2 over
het schrijfwerk en deel 3 over het presenteren en bespreken van het advies.
Omdat argumenteren iets is wat je gedurende het hele adviesproces doet en
het daarom niet logisch aan een van deze drie fases is te koppelen, is er een
vierde deel dat daar speciaal over gaat.

Met dank aan
Bij het schrijven van een boek kun je wel wat hulp gebruiken. Vooral van
iemand die met andere ogen naar de advieszaak kijkt en je inspireert om het
toch weer anders en beter op te schrijven. Paul van der Heijde heeft deze rol
opnieuw met verve vervuld. Zijn bijdrage heeft dit boek in alle opzichten
meer tot een verhaal gemaakt.

Tot slot
Wat heb je aan dit boek? Om te beginnen reikt het je het gereedschap aan
dat elke adviseur nodig heeft. Zoals een goede checklist voor de intake,
bruikbare tekstmodellen, tips voor een overtuigend verhaal. In dit boek zul
je ook pleidooien aantreﬀen voor ongebruikelijke acties, zoals om het ook
eens zonder PowerPoint te doen. Ik hoop dat ik je ervan kan overtuigen de
gebaande adviespaden nu en dan te verlaten.

10

Deel I
Intake

Tijdens de intake zetten de adviseur en zijn opdrachtgever het
adviestraject in de steigers. De adviseur vervult daarin drie rollen.
Vanuit zijn inhoudelijke rol verzamelt hij informatie voor zijn denk- en
onderzoekswerk. Vanuit zijn procesrol probeert hij erachter te komen
welke partijen op welk moment in het adviestraject om een bijdrage moet
worden gevraagd. En vanuit zijn communicatieve rol vormt de adviseur
zich een beeld van de factoren die de (latere) acceptatie van een advies
bevorderen of juist in de weg staan. Bij de intake komt het eropaan goed te
luisteren en de juiste vragen te stellen.

1
De juiste vragen stellen

De intake is het opdrachtgesprek tussen de adviseur en de opdrachtgever.
Een gesprek waarin de opdrachtgever zijn verhaal vertelt en de adviseur
luistert. Opdrachtgevers hebben doorgaans weinig aanmoediging nodig
hun verhaal te vertellen, omdat het in hun belang is de adviseur goed te
informeren. Als hem iets onduidelijk is, stelt de adviseur gerichte vragen:
‘Wat bedoelt u daar precies mee, er zijn wat “spanningen” met onze belangrijkste klanten?’ De adviseur laat ook non-verbaal blijken dat het verhaal
hem interesseert. Hij zit rechtop, iets naar zijn gesprekspartner toe gebogen, luistert met oprechte interesse.
Het intakegesprek staat onder de subtiele regie van de adviseur. De opdrachtgever krijgt weliswaar de ruimte zijn verhaal te vertellen, maar de
adviseur stuurt het gesprek zo dat hij de informatie verzamelt die hij nodig
heeft voor zijn advieswerk. Het zou vervelend zijn als de adviseur buiten
staat en zich dan pas realiseert dat hij bijvoorbeeld niet heeft gesproken
over de wijze waarop hij rapporteert gedurende het adviestraject. Daarom
is het verstandig het intakegesprek te voeren met een checklist in het achterhoofd. Maar deze checklist mag het gesprek niet te opzichtig sturen. Anders krijgt het gesprek het karakter van een kruisverhoor door de adviseur.
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