
 
 
 
 
 
 
 

 

 

incompanytraining 

Van ambtenaar tot adviseur  
 
U adviseert regelmatig het college of de raad. U begint dan met het definiëren van het probleem. 
Vervolgens inventariseert u alle feiten. U analyseert uw bevindingen. En u trekt een conclusie. 
Een logisch pad. Met als resultaat een logisch advies. 
 
Toch lukt het u niet hen te overtuigen van uw oplossing. Vervelend? Ja. Vreemd? Nee.  
 
Want een goed voorstel houdt rekening met alle belangen van de beslissers. Dat vraagt om heel 
wat bestuurlijke sensitiviteit op de momenten dat u contact heeft met de beslissers. Een goed 
voorstel is ook strategisch en helder geschreven. Dat vraagt om een scherpe pen en een groot 
analytisch vermogen. 
 

Training Van ambtenaar tot adviseur  

In deze training leert u … 
 
… u eerst te verplaatsen in de belangen van de beslisser(s) 
Wat vindt hij belangrijk? Welke thema’s houden hem bezig? Wat is zijn doelstelling op korte en lange 
termijn? Wiens belangen behartigt hij? Welke zorgen heeft hij? Vragen die zorgen dat u bewust bent 
van zijn belangen en zijn omgeving. 
 
…  vervolgens het verschil tussen de ambtelijke realiteit en de politieke werkelijkheid 
U denkt niet meer alleen in analyses, feiten en conclusies. Maar u denkt in belangen van de beslisser, 
effecten van uw oplossing op de omgeving van de bestuurder en de politiek. 
 
… daarna te verrassen en te overtuigen van uw advies 
U maakt een technisch inhoudelijk verhaal boeiend voor een beslisser. Door een overtuigend 
adviesgesprek te voeren. Of door een verrassende presentatie te geven. 
 
… tot slot helder en strategisch te schrijven 
U zorgt ervoor dat elk advies binnen 30 seconden te lezen is. En dat u helder en bondig formuleert. 
 

Resultaat training Van ambtenaar tot adviseur  
 
Na afloop van de training bent u een volwaardig beleidsadviseur, doordat u … 
… alle vaardigheden beheerst die daarvoor nodig zijn. Van een effectieve intake tot een helder, 
overtuigend en bestuurlijk sensitief voorstel op papier. En natuurlijk alles daartussen. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die regelmatig de raad of het college adviseert en … 
… meer in de huid van de raad of het college wil kruipen; 
… in gesprekken en presentaties wil overtuigen; 
… regelmatig raads- en collegevoorstellen schrijft; 
… voorstellen beter wil onderbouwen; 
… bij een gemeente werkt die een efficiënter besluitvormingsproces nastreeft. 
 

Didactiek  
 
Hoe ziet het trainingstraject eruit? 
Dat hangt af van uw wensen en doelen. We bekijken uw huidige voorstellen en adviseren u over een 
goed sjabloon. 
 
Wilt u alle adviesvaardigheden goed beheersen? 
Dan adviseren we u een traject van 5 dagen: 
 

 Dag 1: Een goede adviseur heeft grote oren en scherpe ogen. 
U leert wat politieke sensitiviteit betekent voor uw praktijk. U leert hoe u een goede intake 
afneemt en de belangen van de bestuurder achterhaalt.  

 Dag 2: Een goede adviseur presenteert verrassend en overtuigend 
U leert om uw ideeën te presenteren door uit te gaan van het luistermotief: wat wil uw 
doelgroep weten? 

 Dag 3: Een goede adviseur overziet het speelveld 
U gaat aan de slag met een concrete casus. Met een helikopterview overziet u de situatie, het 
probleem, de betrokkenen en de belangen.   

 Dag 4: Een goede adviseur schrijft strategisch. 
U leert om een advies te vertalen naar een politieke-sensitieve tekst.  

 Dag 5: Een goede adviseur schrijft helder. 
U leert om een glasheldere en overtuigende tekst te schrijven. 
 

 

 


