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Het vragen en geven van advies is cruciaal voor effectief leiderschap en effectieve besluit- 

vorming. Deze essentiële vaardigheden worden geacht organisch te ontstaan en worden daarom 

zelden onderwezen. Ze blijken echter heel effectief te kunnen worden aangeleerd en toegepast. 

Puttend uit uitgebreid onderzoek, hebben we de meest gangbare obstakels op een rij gezet,  

samen met praktische richtlijnen om ze te overwinnen. Oftewel, vijf fasen van advies en best 

practices om beter advies te geven en te ontvangen.

BEST PRACTICES IN ELKE ADVIESFASE

David Garvin en Joshua Margolis

De kunst van het geven en 
ontvangen van advies

A
dvies neemt in verschillende omstan-

digheden verschillende vormen aan. 

Coaching en mentoring zijn elders al 

uitvoerig beschreven, daarom focussen we 

hier op situaties met grote, riskante of emo-

tioneel beladen beslissingen, omdat leiders 

worstelen met dergelijke beslissingen en 

moeten leren ze goed aan te pakken.

Of je nu advies geeft of krijgt, gebrekkige 

logica en beperkte informatie bemoeilijken 

het proces. Adviesvragers moeten hun blin-

de vlekken identificeren, herkennen wan-

neer en hoe ze om begeleiding moeten vra-

gen, zinvolle inzichten bij de juiste mensen 

halen, en hun onvermijdelijk defensieve 

houding inzake hun eigen visie overwin-

nen. Adviseurs lopen ook tegen talloze pro-

blemen aan wanneer ze heikele situaties 

proberen te interpreteren en begeleiding 

bieden bij ogenschijnlijk onoplosbare pro-

blemen.

We beschrijven hierna de grootste obstakels 

aan beide kanten. Een reden waarom ze zo 

gangbaar zijn, is dat ze heel basaal zijn – 

mensen beseffen vaak niet dát ze erover 

struikelen – dus het kan zinvol zijn je eigen 

gedrag hieraan te toetsen. 

Obstakels voor adviesvragers
Als je advies vraagt, moet je uitkijken voor 

deze obstakels:

Denken dat je de antwoorden al weet. Veel 

mensen kunnen hun eigen competenties 

maar moeilijk inschatten en vertrouwen te 

veel op hun intuïtie. Dat resulteert vaak in so-

listische besluitvorming op basis van eerde-

re kennis en aannames. Een hiermee samen-

hangende neiging is dat mensen advies 

vragen, terwijl hun eigenlijke doel bevesti-

ging of waardering is, of als ze twijfelen aan 

hun oplossing, maar opzien tegen de tijd en 

Om hun werk goed te kunnen doen, moeten leiders leren hoe ze effectief advies kunnen ge-

ven én ontvangen, en dat is allebei hard werken. Als het misgaat, kan het leiden tot gebrek-

kige beslissingen, gespannen relaties en stagnerende carrières. Gelukkig is de advieskunst 

te leren. In dit artikel wordt een raamwerk gepresenteerd met best practices op basis van on-

derzoek en praktijk. Door advies in te winnen bij de juiste mensen en op de juiste manieren, 

kun je slimmere oplossingen ontwikkelen, je denken verdiepen en je besluitvorming aan-

scherpen. En door een betere adviseur te worden, vergroot je je invloed en leer je van de 

mensen die voor begeleiding bij jou aankloppen. 

Ook als mensen geen
expertise hebben, 
vertrouwen ze meer op 
eigen opinies dan op 
inzichten van anderen
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moeite die het kost om het beter te doen. Ze 

spelen gevaarlijk spel; het risico bestaat dat 

ze hun adviseurs van zich vervreemden als 

duidelijk wordt (en dat gebeurt!) dat ze be-

geleiding vragen, puur voor de show of om 

extra werk te vermijden. 

De verkeerde adviseurs kiezen. Soms beïn-

vloeden beslissers, bewust of onbewust, de 

uitkomsten door zich te richten tot gelijkge-

stemde adviseurs. Het gevolg is ‘meer van 

hetzelfde’. Ook richten adviesvragers zich 

vaak tot vrienden of anderen die ze aardig 

vinden, wat niet noodzakelijkerwijs het bes-

te advies oplevert. Verder denken adviesvra-

gers vaak onvoldoende creatief na over de 

expertise die ze nodig hebben – welke vak-

gebieden waardevolle inzichten kunnen op-

leveren, wie eerder vergelijkbare problemen 

heeft opgelost, wiens kennis het meest rele-

vant is, wiens ervaring het beste aansluit – en 

kijken ze niet ver genoeg om die te vinden.

Het probleem slecht omschrijven. Vaak heb-

ben adviesvragers moeite wederzijds begrip 

te bereiken met hun adviseurs, soms door on-

nauwkeurige of ineffectieve communicatie, 

soms door cognitieve of emotionele oog-

kleppen. Een te uitvoerige, gedetailleerde si-

tuatiebeschrijving vertroebelt bijvoorbeeld 

wat het kernprobleem is. Of er worden juist 

details weggelaten die belangrijk zijn voor 

het totaalplaatje, zoals details die negatief af-

stralen op de adviesvrager of essentiële ach-

tergrondinformatie (eerdere incidenten) en 

belangrijke data.

Advies in de wind slaan. Een veel gemaakte 

fout, zo laat ook organisatiegedragsonderzoek 

zien, is advies onderschatten of in de wind 

slaan. Een reden is egocentric bias: ook als men-

sen geen expertise hebben, vertrouwen ze 

meer op hun eigen opinies dan op inzichten 

van anderen. Een andere reden is dat advies-

vragers hun eigen logica begrijpen, maar zich 

misschien niet bewust zijn van de redenering 

van de adviseur. Of ze zitten zo vast in hun 

(voor)oordelen dat ze zich niet in het tegen-

overgestelde kunnen verplaatsen. Het meer-

maals negeren van advies kan mettertijd be-

empathisch begrijpen en nuttige aanbeve-

lingen. Ook delen ze soms persoonlijke ver-

halen en ervaringen die onbruikbaar zijn, om-

dat ze gewoonweg niet overeenstemmen 

met bijvoorbeeld het machtsniveau, de on-

derhandelingsvaardigheden of situatie van 

de adviesvrager. 

Advies gebrekkig communiceren. Hieronder 

vallen verschillende fouten: te vage aanbeve-

lingen die verkeerd kunnen worden uitge-

legd, jargon en ander ontoegankelijk taalge-

bruik, een te grote hoeveelheid ideeën, 

alternatieven en actieplannen zonder expli-

ciete richtlijnen waar te beginnen enzovoort.

 
De nasleep niet goed afhandelen. Hoewel de 

uiteindelijke beslissing niet aan hen is, zijn veel 

adviseurs beledigd als hun advies niet hele-

maal wordt overgenomen, en kappen verde-

re discussie af. Daarmee verspelen ze in het 

moment de mogelijkheid om een algemeen 

gevoel van richting te bieden, ook als sommi-

ge keuzes van de adviesvrager hen niet beval-

len; en op termijn groeit de afstand tussen ad-

viesvrager en adviseur. De realiteit is dat 

ontvangers zelden het advies van één persoon 

aannemen en uitvoeren: ze passen het aan, 

combineren het met feedback van anderen of 

wijzen het helemaal af. Adviseurs vergeten 

vaak deze reacties te beschouwen als waarde-

volle input in een voortdurend gesprek.

 

Best practices voor het vragen 
en geven van advies: vijf fasen
Als leider en beslisser moet je zowel advies 

geven als vragen, maar hoe overwin je al 

deze obstakels? We hebben enkele richtlijnen 

vastgesteld door wetenschappelijk onder-

zoek te combineren met praktische wijshe-

den van experts, die we vanwege hun advies-

vaardigheden hebben geïnterviewd. Ze 

langrijke relaties beschadigen, het leidt tot 

wantrouwen en onwil. Vooral mensen in hoge 

functies maken zich hier schuldig aan.

De kwaliteit van advies verkeerd inschat-
ten. Veel adviesvragers vertrouwen advies 

dat afkomstig is van vertrouwde bronnen, 

terwijl ‘vertrouwen’ nog geen ‘validiteit’ bete-

kent. Omgekeerd zien ze advies als onjuist als 

het afwijkt van de norm of afkomstig is van 

mensen met wie ze recent onenigheid heb-

ben gehad; ook dat zegt niks over de advies-

kwaliteit. Ook nemen ze adviezen niet aan als 

adviseurs het onderling oneens zijn en com-

penseren ze onvoldoende voor advies dat ge-

kleurd is door belangentegenstellingen en 

eigenbelang van adviseurs, zelfs als adviseurs 

dat aangeven.

Obstakels voor adviseurs
Wie advies geeft, moet oppassen voor de nei-

ging tot de volgende gedragingen:

 

Grenzen overschrijden. Ongevraagd advies 

wordt meestal als opdringerig ervaren en zel-

den opgevolgd. Ook adviseurs die (vaak) on-

gekwalificeerd, ongefundeerd advies geven, 

verliezen uiteindelijk hun geloofwaardigheid 

en invloed in de organisatie. 

Een verkeerde diagnose van het probleem. 
Adviseurs moeten informatie verzamelen om 

een helder beeld van het probleem te krijgen. 

Ook hier kunnen ze verschillende uitglijders 

maken: ze definiëren het probleem te snel 

omdat ze denken overeenkomsten te zien 

met eerdere problemen. Of ze vergeten dat 

adviesvragers partijen met eigen belangen 

zijn die, bewust of onbewust, soms onvolle-

dig of gekleurd verslag doen. De oorzaak is 

vaak te weinig doorvragen, uit angst incom-

petent over te komen. 

Zelfgerichte begeleiding bieden. Veel advi-

seurs baseren hun begeleiding op ‘hoe zou 

ik reageren als ik in jouw schoenen stond’. 

Deze aanpak is ineffectief. De adviseur gaat 

duidelijk voorbij aan hoe de adviesvrager zich 

voelt, de situatie ziet en de voorliggende keu-

zes begrijpt – het soort inzichten dat leidt tot 

Veel adviseurs zijn 
beledigd als hun
advies niet helemaal 
wordt overgenomen
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lei situaties kunt vragen, zodat hij een ge-

voel ontwikkelt voor jouw problemen, na-

tuurlijke geneigdheid en (voor)oordelen.

 Bepaal wat voor advies je zoekt en waar-

om (zie het kader ‘Wat adviseurs kunnen 

doen’) en selecteer op basis daarvan de 

adviseur(s). Soms zoek je een klankbord. 

Soms wil je een voorlopig alternatief toet-

sen. Soms zoek je iemand met veel erva-

ring en expertise die jouw referentiekader 

kan uitbreiden. Soms zoek je iemand die 

een moeilijk proces kan begeleiden, soms 

iemand die substantiële ideeën genereert. 

 Kies een of meer adviseurs die passen bij 

je huidige behoeften. Hoe beter je begrijpt 

wat je nodig hebt, hoe beter je selectie zal 

zijn; en hoe beter uitgerust jouw adviseur 

is om jou te helpen. Je doel is een match te 

vinden tussen jouw tekortkomingen, be-

perkingen en onzekerheden en zijn erva-

ringen, expertise en kennisbasis.

Voor adviseurs:
 Als je wordt gevraagd voor advies, beoor-

deel je eigen ‘fit’. Heb je de tijd, juiste ex-

pertise, achtergrond en ervaring om te hel-

pen? Zo niet, wijs het verzoek dan af; nee 

zeggen is ook een dienst. 

 Ook als je de juiste adviseur bent, overweeg 

anderen aan te bevelen, vanwege hun com-

plementaire of alternatieve inzichten. Zo 

krijgt de adviesvrager een gestructureerder 

begrip van uitdagingen en keuzes.

 

Fase 2. Een gedeeld begrip ontwikkelen
Voor adviesvragers:
 Verstrek precies genoeg informatie over je 

probleem, zodat je adviseur het probleem 

overziet, begrijpt waarom het lastig is en 

waar je hoopt uit te komen. Schets details, 

bied context, maar vermijd uitvoerige ver-

halen over antecedenten, interpretaties en 

potentiële gevolgen.

 Geef ongemakkelijke waarheden over je 

gedrag of zwakten toe en deel cruciale de-

tails om een compleet persoonlijk en orga-

nisatieportret te schetsen.

Voor adviseurs:
 Als adviseur wil je in redelijke tijd een 

compleet beeld krijgen en tegelijk het be-

grip van de adviesvrager vergroten. Cre-

komen uit verschillende vakgebieden, maar 

de parallellen in hun gedrag tijdens de vijf 

adviesfasen zijn opmerkelijk. Hieronder be-

spreken we per fase voor zowel adviesvragers 

als adviseurs de belangrijkste richtlijnen.

Fase 1. De juiste fit vinden 
Voor adviesvragers:
 Elke adviesvraag is uniek, maar tijd is vaak 

essentieel. Zorg daarom dat je altijd be-

schikt over een bestaande persoonlijke 

‘raad’ van diverse, complementaire advi-

seurs; mensen die je waardeert vanwege 

hun oordeel, specifieke sterkten, ervaring, 

die jou belang vooropstellen en die jou 

echt willen vertellen wat je niet wilt horen. 

Zoek minstens één persoon die je in aller-

Afhankelijk van wat nodig is, kunnen adviseurs:

Wat adviseurs kunnen doen

Dienen als klank-
bord

Een mogelijk pad 
toetsen

Het referentiekader 
uitbreiden

Procesbegeleiding 
bieden

Verschillende  
ideeën genereren

Herformuleren en weer-

geven van argumenten 

om het inzicht van de 

adviesvrager in de situa-

tie en de conclusies die 

hij heeft getrokken aan 

te scherpen

De redenering achter de 

keuze van een mogelijk-

heid onderzoeken en de 

potentiële gevolgen uit-

werken

Breder en dieper inzicht 

bieden in de aard van het 

probleem waar de advies-

vrager tegenaan loopt – en 

de implicaties voor actie

Suggesties doen voor het 

aanpakken en managen van 

gecompliceerde of delicate 

situaties, of als belangen 

groot zijn

Het aantal en de reikwijdte 

van overwogen opties ver-

groten

Belangrijke practices

Een paar goedgekozen 

vragen stellen die de on-

derliggende rationale 

en motivatie van de ad-

viesvrager toetsen – en 

aandachtig luisteren

Onderzoeken van het 

denken van de advies-

vrager, vaak via hypo-

thetische en kritische 

vragen om diepgaander 

begrip te bereiken

Het delen van belangrijke 

details en tendensen uit 

eerdere ervaringen in ver-

gelijkbare situaties om de 

grotere context neer te 

zetten

Onderzoeken van de be-

trokken belangen, de mo-

gelijkheden voor actie, en 

alternatieve stappen die de 

adviesvrager kan nemen

Brainstormen met de ad-

viesvrager

Selecteer mensen 
die jou echt willen 
vertellen wat je niet 
wilt horen
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eer daartoe een setting van openheid en 

efficiency. Neem voldoende tijd, kies een 

plaats zonder afleiding, waar privacy ge-

waarborgd is.

 Luister actief, onderbreek zo min mogelijk 

en stel je oordeel en feedback uit.

 Stel eerst brede, open vragen (Hoe voelt 

dat voor jou?) om het begrip te verbreden, 

en probeer vervolgens ondersteunende 

details en de aanvullende context te ach-

terhalen. Bepaal de persoonlijke belangen 

en doelen van de adviesvrager en vergelijk 

die met die van de organisatie. Probeer het 

denken van de vrager te stimuleren en ver-

diep je eigen begrip door te vragen naar 

kernoorzaken, potentiële gevolgen enzo-

voort. 

 Heb je eenmaal een compleet beeld van 

het probleem, stel dan vast welke rol je 

moet spelen: klankbord, bevestiging, nieu-

we inzichten geven enzovoort. 

Fase 3. Alternatieven opstellen
De besluitvorming verbetert enorm, zelfs bij 

go/no-go beslissingen, als verschillende op-

ties beschikbaar zijn. Adviesvragers en advi-

seurs moeten samen meerdere opties uitwer-

ken. 

Voor adviesvragers:
 Draag actief bij aan de ontwikkeling van 

opties, maar luister ook naar suggesties 

van de adviseur, juist ook suggesties die 

een heel andere richting inslaan.

 Stel gerichte vragen om inzicht te krijgen in: 

-  de kosten, voordelen en rationale van 

elke optie;

    -  de relevantie en toepasbaarheid van het 

advies in jouw situatie;

    -  de aanpak voor implementatie.

Voor adviseurs:
  Begrijp en bespreek je rol als begeleider, 

niet als beslisser. Zie jezelf als rijinstructeur: 

je biedt toezicht en begeleiding, maar je 

uiteindelijke doel is de adviesvrager onaf-

hankelijk te laten handelen. 

 Help bij het genereren van verschillende 

uitvoerbare opties.

 Licht de rationale, persoonlijke ervaringen 

met en principes achter je advies zorgvul-

dig toe. Dat verheldert voor beide partijen 

in hoeverre jouw redenering en kijk aan-

sluiten op deze specifieke situatie.

Fase 4. Richting een beslissing
Voor adviesvragers:
  Vermijd niet-kritische, onzorgvuldige re-

flexen, zoals het kiezen voor de makkelijk-

ste of snelste oplossing of de neiging  

bevestiging te zoeken. Herbeoordeel af-

gewezen of kort overwogen opties en 

vraag je adviseur advocaat van de duivel 

te spelen.

 Win gerust een tweede of derde mening 

in, vooral als je onzeker blijft.

 Ontwikkel hybride oplossingen: combineer 

aanbevelingen van diverse adviseurs met 

je eigen inzichten. 

Voor adviseurs:
 Zorg dat alle opties worden onderzocht; 

trek niet te snel een conclusie.

 Bespreek de meest waarschijnlijke uitkom-

sten van elke optie, voors en tegens, zorg 

dat het gesprek een dialoog blijft, stel hy-

pothetische vragen (Wat als..., hoe zal het 

er over een jaar uitzien?). Pauzeer regelma-

tig om te kijken of de adviesvrager zich 

prettig voelt bij het geboden advies en in 

hoeverre hij de redenering kan volgen.

 Werk samen om onuitgesproken veronder-

stellingen, twijfels en onopgeloste vragen 

boven water te krijgen.

 Maak duidelijk dat je beschikbaar bent 

voor verdere toelichting en uitwerking.

Fase 5. Advies omzetten in actie
Voor adviesvragers:
 Beschouw advies als voorlopig en voor-

waardelijk: het is een cyclus van begelei-

ding, actie, leren en meer begeleiding. Een 

adviesproces kost tijd, en omstandigheden 

kunnen veranderd zijn als je klaar bent 

voor actie. 

 Wees alert op de noodzaak van bijstellin-

gen. Vraag zo nodig om aanvullende bege-

leiding, bijvoorbeeld als je tijdens de eer-

ste actiestappen nieuwe inzichten opdoet.

 Hou je adviseur op de hoogte van wat je 

doet en hoe dat uitpakt; als dank, om de 

relatie te versterken en de adviseur te hel-

pen leren.

Voor adviseurs:
 Doe in deze fase een stap terug. Benadruk 

nogmaals dat de beslissing en de gevolgen 

de verantwoordelijkheid van de adviesvra-

ger zijn.

 Maak duidelijk dat je voor verdere begelei-

ding en ondersteuning beschikbaar blijft. 

Situaties veranderen en zelfs het beste ad-

vies kan snel irrelevant worden.

Advies is samenwerken
Hoewel adviesvragers en adviseurs samenwer-

ken aan probleemoplossingen, hebben ze ver-

schillende invalshoeken. Mensen in een ad-

viesrol focussen op het overkoepelende doel 

(waarom een actie uitgevoerd moet worden), 

terwijl adviesontvangers, die vaak met een na-

derende beslissing te maken hebben, meer 

bezig zijn met tactiek (hoe iets bewerkstelligd 

moet worden). Als adviseur denkt een indivi-

du eerder idealistisch, als adviesvrager eerder 

pragmatisch, ook bij eenzelfde probleem.

Onze richtlijnen leiden tot een fundamente-

le verschuiving in de adviesaanpak. Hoewel 

mensen veelal focussen op de adviesinhoud, 

houden de meest bekwame adviseurs zich 

evenveel bezig met hoe ze adviseren als wat 

ze adviseren. Advies is geen eenmalige, afge-

ronde transactie. Adviseren is een creatief, 

gezamenlijk proces; een kwestie van streven, 

aan beide kanten, naar het beter begrijpen 

van problemen en het uitzetten van veelbe-

lovende wegen vooruit. En vaak vereist dat 

een continu gesprek.
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Vraag je adviseur 
advocaat van de 
duivel te spelen


