Partneropleiding

Expeditie Ad Visere

Ontdek jouw
vitale adviesplek!

In samenwerking met: Paul Kloosterboer
Tijn Ponjee
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Expeditie Ad Visere
Adviseren in een vernetwerkte werkelijkheid
Waar adviseren voorheen ging om het aandragen van oplossingen, gaat het tegenwoordig
steeds meer om het productief maken van verschillen, bijvoorbeeld tussen perspectieven,
belangen, niveaus, eenheden of organisaties. Dus niet adviseren als oplossen en beter weten,
maar als het bieden van waardevolle en verbindende lenzen op vraagstukken. Samen met alle
belanghebbenden constructief werken aan een levensvatbare invulling van een vraagstuk.
En het eigenaarschap daar laten waar het thuishoort. Dat vergt rust en overzicht te midden van
onduidelijkheid en gedoe. Stevigheid vanuit de vitale adviesplek. Hoe je die vindt? Dat ontdek
je in Expeditie Ad Visere!

De expeditie Ad Visere is een leertraject waar je zélf je ontwikkelroute uitzet. Je maakt met andere deelnemers een
avontuurlijke reis waarbij je jouw eigen etappes aflegt, met gezamenlijke ‘basecampsessies’ waarin je reflecteert en
integreert. Zodat jij je rugzak vult met precies datgene wat je nodig hebt om in het vak van adviseur een gids te zijn
voor anderen.
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Voor wie?
Je bent een gedreven professional met minimaal vijf jaar ervaring. Je werkt projectmatig aan opdrachten - groot of
klein - waarin je een adviesrol hebt. Je wilt meer impact en voldoening van je inspanningen. Je wilt echt de finesses
van het adviseurschap in je vingers krijgen, ook en vooral als het taai, ingewikkeld of spannend wordt. Je wilt dit
ontwikkelavontuur aangaan, maar dan ook zelf invloed hebben op je route en bestemming. Wil je echt sterker
worden als adviseur en zoek je meer dan alleen interessante leerstof, docenten en reflecties, dan is de Expeditie
Ad Visere iets voor jou.

• Als interne adviseur daagt deze expeditie je uit bewuster en effectiever positie te kiezen in een omgeving

die jou - soms impliciet en soms expliciet - maar altijd krachtig een kant op stuurt.
• Als externe adviseur zoek je de hitte op en wil je de spijker snel op de kop slaan. Deze expeditie daagt je uit

om je op een manier te verbinden dat je meer verschil kunt maken.
• Leidinggevenden van adviseurs onderzoeken hoe ze hun leiderschapsplek kunnen benutten om beter te

adviseren én hun adviseurs te inspireren, zonder elkaar voor de voeten te lopen.
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Waarom de expeditie?
Hoe lees je jouw advieslandschap? Welke paden betreed je al snel als het spannend wordt? Welke afgronden vermijd
je het liefst met een grote boog? Struikel je weleens over een steen? En welke paden ben je nog nooit ingeslagen?
Je leert niet over zulke vragen door alleen te luisteren, lezen en consumptief te leren; hoe boeiend dat soms ook kan zijn.
Je ontwikkelt je door zelf op pad te gaan. Je gaat op onderzoek uit naar collega’s, klanten, experts en inspirerende
voorbeelden. Waar je heen gaat en naar wie bepaal je zelf. Daar ga je ontdekken wat er voor jou toe doet. Alleen
of met andere leden van het expeditieteam verken je in de etappes jouw ontwikkelthema’s vanuit verschillende
invalshoeken. Op de basecamps brengen we deze ontdekkingen bij elkaar. Dus geen vooraf uitgestippelde reis,
maar een ontdekkingstocht naar jouw ‘vitale adviesplek’. Ontwikkelen in een krachtige mix van zelfgekozen uitdagingen
en support.

Expeditie-terrein
We bewegen steeds tussen drie pijlers: jouw adviescontext, je rol als adviseur en jij als persoon. Hoe zijn allerlei ogenschijnlijk ‘irrationele’ bewegingen, gedragingen en dynamieken om je heen te begrijpen? Hoe word je vanuit je
vakgebied geacht daarop te reageren en hoe ben jij van nature geneigd daarop te reageren? En wat brengt dat
teweeg? Wat is ten slotte jouw eigen rol en plek van waaruit je legitiem en effectief invloed kunt uitoefenen, waardoor zowel de klant als jijzelf sterker worden? Om dat te ontdekken ga je op ‘patronensafari’. Sociale en individuele
patronen, om je heen en in jezelf. Ten slotte onderzoek je jouw ‘plekken der moeite’ en hoe je kunt bewegen naar
jouw vitale adviesplek van waaruit je het geheel sterker maakt, inclusief jezelf. Een trektocht die je vanuit jouw situatie
en behoeften langs individuele en systemische patronen en hun effecten voert.
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Leiders en gidsen
Er kan er maar één eigenaar zijn van jouw ontwikkeling, dat ben je zelf. Door reisleider te zijn voor jezelf, word je een
betere gids voor anderen. Tijdens jouw etappes verken je specifieke ‘hot spots’ rond jouw thema’s, verdiep je je in
voor jou relevante literatuur en experts en doe je je eigen experimenten. Je haalt er dus uit wat je er zelf in stopt.
Niet in termen van uren maken, wel door het onderzoek om je heen en in jezelf aan te gaan. Des te meer rendeert
hetgeen je krijgt van ons als jouw gidsen en van de leden van je expeditieteam, je collega’s en je klanten. Ontdekkingen doe je zowel tijdens de etappes als in de reflecties tijdens de basecamps.
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Vitale adviesplek
Je vitale adviesplek is een plek die je telkens opnieuw moet ontdekken en innemen. Het is de plek van waaruit je
iedereen sterker maakt: jezelf, je klanten, je klussen, je collega’s en je team. Tijdens de expeditie ontdek je wat daarbij
komt kijken en hoe je dat doet. Daar word je vervolgens steeds vaardiger en krachtiger in. Anderen die met je werken
gaan dat merken. De laatste etappe is dan ook een combinatie van doen én ervaren! Tijdens de expeditie houd je
een portfolio bij van de ontdekkingen en experimenten die je hebt gedaan. Gaandeweg zoek je daarin de kern van
jouw ontwikkeling. In het laatste basecamp bekrachtig je jouw ontwikkeling via een door jou geleide experimentele
interventie.

De expeditie-route gaat zo langs alle ervaringsstations:
• het waarnemen van meer en minder effectieve adviespraktijken bij anderen en jezelf,
• de gewaarwording over welke consequenties dit heeft op sociaal, mentaal en fysiek vlak,
• het duiden welke patronen worden geactiveerd, zowel om jou heen als binnen in jezelf,
• de ontwikkeling van vitale handelingsopties, naast - of in plaats van - je bestaande voorkeuren en reflexen.

Dit alles om precies dié interventies te kunnen doen die ‘kloppen’ in het geheel.

Zo ontwikkel je in deze expeditie:
• interveniëren op een krachtigere manier waardoor het meer oplevert. Je plakt geen pleisters meer, maar

maakt elkaar sterker,
• duidelijker waar je wel en niet ‘van bent’. Je weet wanneer je een wens bij de ander kan en mag laten,
• patronen om je heen sneller herkennen. Je kent je eigen gevoeligheden daarin en laat deze voor je werken

in plaats van tegen je,
• als mens én professional sterker in je schoenen staan. Vooral als het onherbergzaam, mistig en spannend is,
• hoe je een baken en gids bent voor je opdrachtgevers, in- én extern.
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Op weg?
Bij de beslissing voor zo’n avontuur als dit ga je niet over één nacht ijs. Daarom maken we eerst een ééndaagse
proeftocht om te verkennen of deze expeditie iets voor jou is. (investering € 395,-). Je beslist dus niet alleen met je
hoofd wat je aangaat, maar via een live ervaring. Deze eerste dag geeft je - naast praktische opbrengsten - een
eerste ervaring van het soort tocht dat we gaan maken, je reisgenoten en wat dit voor jou kan opleveren. Je hebt
een doorleefde indruk van wat er van je verwacht wordt en wat je van ons kunt verwachten.
Na deze dag heb je:
• een beeld van systemische oerkrachten en dynamieken waar elke adviseur mee te maken heeft,
• zicht op je eigen overlevingsbeweging(en) als het erom spant,
• een eerste houvast hoe je hier vanuit je adviesrol vitaal mee om kunt gaan,
• een doorleefde indruk over hoe het vervolg van de expeditie eruit gaat zien als je besluit om deel te nemen.

Als je met ons meegaat, dan gaan we via basecamps en etappes op expeditie naar jouw vitale adviesplek.
• je reflecteert met klanten en collega’s op jouw 3 P’s als adviseur (parels, pijn en potentieel),
• je bezoekt en ‘onderzoekt’ hotspots: dat zijn organisaties, plekken of projecten met hoogwaardige en/of

vernieuwende adviespraktijken,
• je consulteert experts: prominente adviseurs van jouw keuze rond jouw ontwikkelthema’s,
• je hebt intervisie met groepsgenoten waarin je reflecteert op elkaars thema’s,
• je experimenteert in je eigen werkcontext met nieuwe inzichten, lenzen en werkwijzen,
• tijdens de maandelijkse basecamps wisselen we ervaringen uit, reflecteren we op het pad dat we gelopen

hebben en stippelen we de vervolgroute uit, ieder persoonlijk, maar wel methodisch en theoretisch gegidst.

In totaal hebben we, inclusief de proefexpeditie, zes basecampsessies (16 dagdelen). Daarnaast heb je contact
met je reisgenoten tijdens intervisies én via een speciale expeditie-site. De etappes loop je samen en apart, waarbij jouw route voert langs de plekken die ertoe doen voor jouw vitale adviesplek.
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Expeditie gidsen
Paul Kloosterboer
Ontwikkelen en adviseren. Alles waar ik mij in mijn advies- en onderzoekswerk aan wijd,
komt samen in de Expeditie Ad Visere. Het vinden en vol innemen van de vitale plek, van
waaruit adviezen maximaal waardevol en levensvatbaar kunnen worden. Dit is het kernthema van mijn professionele leven. Mijn publicaties kun je zien als de weerslag van mijn
professioneel-persoonlijke ontdekkingstocht. Zoals mijn proefschrift ‘Expeditie naar waarde’ en het boek ‘Adviseren vanuit het geheel’. Daarom ben ik graag een gids voor een
expeditie team dat zijn eigen ontdekkingstocht aangaat. Via waarnemen, reflecteren,
experimenteren en ervaren. Die rol geeft mij voldoening. Adviseurs die ik mede in staat
mag stellen hún vitale ontdekkingen te doen.

Tijn Ponjee
Mijn levensreis is er een van betekenis geven aan de wereld om mij heen in relatie tot mijzelf. Eerst als topsporter en later als organisatiepsycholoog. Hoe verhoud ik me tot anderen
en zij tot mij? Wat is de invloed van de context op het individu en het collectief? Wat mij
intrigeert in het leven is waarom mensen doen wat ze doen en ik hou ervan om dat te
ontrafelen vanuit een open en onderzoekende houding. Want niets menselijks is ons vreemd.
Ik geloof in leren door te ervaren, omdat inzichten dan pas écht betekenis kunnen krijgen.
Hierin ben ik gids voor individuen, teams en organisaties. Deze expeditie is een avontuur
dat ik graag aanga, omdat in de ontmoetingen op de reis het daadwerkelijke leren zit.

Fotografie: Claudfoto
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Aanmelden en informatie
Voor ruim een half jaar ga je met een gemotiveerd team van ervaren adviseurs op expeditie. Ontdek de meesteradviseur in jezelf en vind je vitale adviesplek te midden van je klanten en collega’s. Een eerste stap in het proces
van besluitvorming over deelname kan een oriënterend gesprek met de programmamanager zijn. Daarin verken je
of jouw vraag en situatie aansluiten bij de opleiding.
Als je besluit tot deelname onderzoekt de leermanager in een intakegesprek met jou je ambitie en context, je praktijkvraagstukken en ontwikkelvragen en de wijze waarop je graag leert en werkt, zodat ze je gericht kan helpen in je ontwikkeling. Overweeg je deelname maar vergt het formele traject nog wat tijd, neem dan wel contact met ons op
zodat we met je mee kunnen denken.

Opleidingsgegevens
Voor alle praktische opleidingsgegevens, data en kosten, kijk op www.sioo.nl/opleidingen

Advies nodig of wil je vrijblijvend van gedachten wisselen?
Heeft u vragen of wilt u eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de mogelijkheden? Neem dan contact op.

Paul Kloosterboer

Sioo

Programmamanager

Programmacoordinator Epi Mulder

+31 (0)6 53 81 51 87

+31 (0)30 291 30 00

pp@paulkloosterboer.com

mulder @sioo.nl

www.paulkloosterboer.com

www.sioo.nl
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Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt
in veranderings- en organisatie-processen. Sioo is in 1958 opgericht door de Nederlandse
universiteiten op initiatief van de organisatieadviesbranche.
Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het relatief
jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde verder helpt ontwikkelen in
de beroepspraktijk.

Sioo
Interuniversitair centrum
voor organisatie– en veranderkunde

Adres
Stadsplateau 12
3 5 21 AZ U trech t
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Contact
+31 (0)30 291 30 00
si oo @si oo .nl
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