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Over P2P-advies

Als deelnemer aan P2P-advies 
start je samen met anderen 
een advieskantoor en 
adviseer je het bedrijfsleven 
en stichtingen in echte 
adviesopdrachten. Vaste 
klanten zijn ondermeer Corus, 
De Vrolijkheid, Yacht en 
Siemens.

Je werkt en leert samen met 
de groep en komt tot een zo 
goed mogelijk eindresultaat. 
Drie leerblokken volgen het 
adviesproces; intake, contrac-
teren, adviseren, interveni-
eren, evalueren en een ver-
volgopdracht genereren. Er 
wordt voortdurend een relatie 
gelegd tussen jouw persoon 
en het vak van adviseur. Je 
leert niet alleen als persoon. 
Je kunt ook de werkwijze van 
je eigen organisatie vergelij-
ken met die van je klant en 
met je eigen advieskantoor 
dat je voor de duur van de 
cursus hebt opgericht. 

Het A&O Fonds Provincies 
subsidieert 16 plekken. Er 
start een tweede groep in 
September 2011.

Gert Willem Haasnoot
Trainer

Voor het tweede blok van het leer-
programma Peer2Peer reizen we 
deze keer met onze Fryske bud-
dy’s naar het mooi gelegen Doorn. 
Diep weggescholen in de bossen 
starten we met het bewust op gang 
brengen van het creatieve proces 
in het brein. Het begint met de 
simpele vraag “waaraan moet een 
Ikea-lamp voldoen wil  jij hem ko-
pen”. Na de opsomming die dit 
oplevert zegt de trainer “OK, ont-
werp een lamp die het tegenover-
gestelde is van alles wat is opge-
somd en maak er een aantrekkelijk 
sales-plan bij”. Simpel maar effec-
tief, want na een haperend begin 
steekt er een straffe creatieve wind 
op. De resultaten zijn niet om aan 
te zien, maar het ging ook om het 
proces.
Daarna gaan we in twee teams 
aan de gang om interventies te 
bedenken op de leervragen van de 
leden van het andere team. Doel  is 
te komen tot de kern van de leer-

vraag van iedere deelnemer. 
Daarbij worden mensen behoorlijk 
uit hun comfortzone getrokken en 
op het rooster gelegd. Het levert 
de deelnemers dieper inzicht op de 
eigen leervraag op en een sterke 
behoefte aan nachtrust.
Dag twee begint met een wande-
ling waarbij  je een tweegesprek 
voert met je coach. Noorderlingen 
zijn niet echt goed in de oriëntatie 
in een bosrijke omgeving en we 
raken aardig verdwaald. De rest 
van de dag wordt besteedt aan 
stand van zaken rond de advies-
opdrachten die we moeten uitvoe-
ren. Welke problemen ondervind 
je, wat gaat goed, hoe verder? De 
deelnemers voeden elkaar met 
ideeën.
Weer thuis versturen we een iets 
aangepaste offerte aan onze op-
drachtgever. Die accepteert per 
kerende post en we kunnen dus 
aan de slag met onze adviesop-
dracht voor het NEN-instituut.

Van offerte naar advies
P2P: provincies
 

JAN MOOI: PROVINCIE 
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Harry heeft door ziekte op blok 2 verstek moeten laten gaan. Yacht is overigens vooralsnog dik tevreden

HARRY POST: PROVINCIE NOORD-BRABANT 

“Verstoken van de geestverruimende omgeving 
van het ISVW hebben we voor het tweede lesblok 
het kamp opgeslagen in de Doornse bossen. Ook 
geen verkeerde omgeving, zo bleek tijdens de 
reflexiewandeling op vrijdagochtend. Al was dat 
op het gevaar af dat 2 groepen door de bomen 
het bos amper meer werd gezien. Maar beter let-
terlijk  even het spoor bijster dan dat je op een 
dood spoor zit met de adviesklus, dat dan weer 
wel… Een tompouce om bij te komen, het kon 
minder. Dit cursusdeel stond in het teken van het 
om de goede manier aanvliegen van het advies. 
Te beginnen met een oefening die ons bijbracht 
de creativiteit bij de uitvoering toch vooral zo veel 
mogelijk de vrij de loop te laten, waar een IKEA-

lamp al niet toe kan inspireren! Vervolgens werd 
iedere cursist onderworpen aan een individuele 
leervraaggerelateerde opdracht, met 360’-feed-
back door de (positief)kritische ballotagecommis-
sie. Soms confronterend, maar uiteindelijk altijd 
verhelderend. Mits je je er wat aan gelegen laat 
liggen natuurlijk. Nu alle adviseurs hun opdracht 
(zo goed als) hebben binnengesleept, hebben we 
aan de hand van een tweetal offertes ook nog 
groepsgewijs de betreffende opdrachten én de 
voorgestane adviesaanpak geanalyseerd. En daar 
kwamen de zaken die vrijdagmiddag in maart 
weer keurig samen. Nu echt aan de slag met het 
advies!”

Na een interessante tweede P2P-bijeenkomst op 
10 en 11 maart, waarin de onderlinge contacten al 
wat losser werden en we elkaar al wat meer het 
vuur aan de schenen legden, ben ik  verder gegaan 
met het uitwerken van mijn opdracht voor Zonne-
huizen. Een tweede gesprek met mijn opdrachtge-
ver op 18 maart jl. heeft de vraagstelling nog eens 
verduidelijkt; een goede zaak  voor opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Zo werken we uiteindelijk een 
zo goed mogelijk  eindproduct toe. Ondertussen 
niet stilgezeten, maar met behulp van gesprekken 
met mijn teamgenoot en met behulp van externe 

expertise gekeken hoe we de opdracht gaan uit-
voeren. Ik  heb de idee dat er iets moois gaat uit-
komen, maar dat we dit moment nog alle lijntjes 
op de juiste wijze aan elkaar moeten verbinden. 
Dat gaat lukken, zeker ook omdat onze opdracht-
gever (ook) enthousiast is en ons probeert op alle 
mogelijke manieren te ondersteunen en van dienst 
te zijn. Dat laatste is ook erg belangrijk! Op 10 mei 
verblijden we Zonnehuizen met een bezoek en 
gaan we de handen uit de mouwen steken. 

INGVAR KOENDERS: PROVINCIE FRYSLAN

SERVAAS TOEBOSCH: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

NANNY FABER: PROVINCIE GRONINGEN

10 en 11 maart was het weer zover; in het holst van 
de nacht samen met de andere noordelijke cursus-
gangers vanuit Groningen (en Leeuwarden) vertrok-
ken om in Doorn het tweede blok van het Peer2Peer 
traject te doen.
Deze keer zijn we op de eerste dag aan de slag ge-
gaan met nut en noodzaak van interventies. Hierbij 
werd een behoorlijk  appèl gedaan op het eigen  re-
flectievermogen; iets wat tot de nodige stof tot na-
denken over je eigen competenties en beweegrede-
nen leidde. 
Een stukje creativiteit ontbrak  gelukkig ook niet. 
Mooie bijkomstigheid was dat, mochten de bezuini-
gingen bij de provincie en het rijk  nog drastischer 
vormen aannemen,we altijd nog bij 's werelds 

grootste home-designer met het gele logo in wezen 
overbodige producten kunnen ontwikkelen!
Op dag twee begonnen met een coachingsmoment, 
waarbij de ene helft van de deelnemers uiteindelijk 
in centrum Doorn gefeedbackt heeft en de andere 
helft uiteindelijk  tot de conclusie moest komen nooit 
meer zonder kompas het bos in te gaan.
Na bespreking van de diverse offertes, met voor 
sommigen soms verrassende uitkomsten en conclu-
sies, weer huiswaarts gekeerd, waarbij door de 
Noordelijke NEN-tandem in de trein nog even de 
puntjes op de i werden gezet m.b.t. de offerte. (Die 
inmiddels het fiat van de opdrachtgever heeft ge-
kregen!)
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JAN VAN DER WERF: PROVINCIE FLEVOLAND

Op donderdag 10 maart zijn we weer bij elkaar 
voor het vervolg op het peer 2 peer traject. Het is 
niet dat zo dat er niets is gebeurt in de tussenlig-
gende periode want zo heeft iedereen aangegeven 
bezig te zijn met de opdracht. De donderdag is 
een intensieve dag waar creativiteit in combinatie 
met de leerdoelen voorop staan. Naast de inten-
sieve dag geeft het ook genoeg stof tot nadenken. 
Ik  vind het bijzonder dag de creatieve oefeningen 
die voor andere personen in de groep bedacht zijn 
zo tot uitwerking komen en ook dicht bij de per-
soon zijn. De 2e dag begint met ontbijt en een 
mooie wandeling in het bos en een goed gesprek 
met mijn coach.

De rest van de 2e dag wordt gekeken naar een 
aantal offertes zoals die gemaakt zijn voor  de 
opdrachten. Voor mij ligt de uitdaging om hier het 
proces te bewaken en waar nodig bij te sturen, dit 
vergt nog de nodige training en ook zelfvertrou-
wen.
Het verloop van de twee dagen is erg prettig en 
zoals eerder gezegd intensief, er is genoeg bagage 
om mee te nemen en om over na te denken.
Nu verder met de opdracht waar ik overeenstem-
ming heb met de opdrachtgever om dit verder 
conform de offerte uit te gaan voeren.

"Werken aan de adviesopdracht en werken aan 
mijn eigen leerdoel wordt alleen maar leuker!Het 
tweede blok van de cursus heeft dan ook  veel op-
geleverd. We delen veel, en geven elkaar goed 
advies. Zo wordt iets abstracts als een leerdoel 
steeds scherper en kan ik  er nu ook mee aan de 
slag. Daarnaast hebben we ook de adviesopdracht 
in de cursus met elkaar besproken. Mijn collega en 
ik hebben inmiddels een goedgekeurde offerte en 

daar kunnen we mee verder. We gaan een zorgin-
stelling adviseren hoe deze in contact kan komen 
met gefortuneerde Nederlanders. De zorginstelling 
heeft leuke projecten die afhankelijk  zijn van pri-
vate financiering. We zullen hier al onze creativiteit 
op los laten (en de ervaring en deskundigheid van 
anderen). Ik  ben zelf ook benieuwd waar dat toe 
leidt."

PETRA WAGENAAR; PROVINCIE FLEVOLAND

RENE MONNIKHOF: PROVINCIE FRYSLAN

De tweede terugkomsessie van 
onze Peer2Peer sekte vond plaats 
in Doorn, een gemeente waar niet 
alleen geestelijke rijkdom uitbun-
dig aanwezig is. Geïnspireerd door 
landhuizen en groen hielden we 
ons bezig met terug- en vooruit-
blikken, en het ‘helpen van me-
kaar’. Om vooral onze creatieve 
sappen stromende te krijgen kre-
gen we de opdracht om eerst de 
ideale kenmerken van een lamp 
te benoemen, en vervolgens een 
lamp te ontwerpen die commerci-
eel verhandelbaar zou moeten 
zijn, maar zonder al deze ken-
merken. Dat leidde inderdaad tot, 
vooral enigszins sadistisch ge-
toonzette, creativiteit. Enerzijds 

werd de gloedheet wordende, 
maar door goede sluiting geen 
licht gevende ‘lampecue’ uitge-
vonden. Anderzijds werd een cre-
atieve kinderzit in de vorm van 
een lamp met kooiachtige kwali-
teiten, scherpe randjes en vol-
doende giftige materialen be-
dacht. Naar een producent wordt 
nog gezocht.

Ook  naar de inmiddels binnenge-
haalde en doordachte klussen 
werd gekeken. Het toepassen van 
frisse perspectieven door de an-
dere invalshoeken van niet direct 
betrokkenen leidde tot soms ver-
rassende conclusies (overeen-
stemming die bij doorprikken wat 

minder overeen bleek  te stem-
men), bruikbare aanvullende sug-
gesties en soms ook het tevreden 
gevoel goed bezig te zijn.

Tenslotte werd ook voorzichtig op 
zwakke plekken gedrukt, door 
eenieder een opdracht te geven 
die hem of haar dwong die zwak-
ke plek  onder ogen te zien en te 
versterken. Dat leidde tot bijvoor-
beeld het voorlezen van het Je-
menitisch nieuws, het aanspreken 
van receptionistes of het in maxi-
maal 5 vragen adviseren over het 
beslechten van een burenruzie. 
Het was weer even onderhoudend 
als slopend, nuttig en leuk.
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In een nieuwe inspirerende omgeving begon onze 
tweede bijeenkomst in de bossen van de Utrechtse 
Heuvelrug met als belangrijkste thema "de creatie-
ve interventie". Om deze werkwijze onder de knie 
te krijgen mochten we "oefenen" op onze eigen 
persoonlijke leervragen. Een persoonlijke, positief 
confronterende wijze welke simpel doch effectief 

een goed gesprek opleverde voor iedere deelnemer. 
Vervolgens een creatieve interventie voor de op-
dracht gaf voor mij persoonlijk een extra impuls om 
bij mijn opdrachtgever de spiegel voor te houden. 
Iets wat ik  nog moet gaan ervaren, maar voor mij 
nu al een extra verdieping is in mijn adviseurschap.

SANDER ELSHOUT: PROVINCIE NOORD-BRABANT

Na een inspirerend be-
gin bij de eerste twee 
cursusdagen in Leus-
den, kreeg ik  een harde 
klap te verwerken door-
dat mij de toegang tot 
de cursus locat ie in 
Doorn werd ontzegd! 
Zelfs mijn uitstekende 
referenties betreffende 
mijn Duitse familie-
stamboom en interna-
tionaal erkende karak-
t e r e i g e n s c h a p p e n 
mochten hier niet ba-
ten.
En dat was jammer, 
want ik  kan uitstekend 
interveniëren en beïn-
vloeden (denk  aan de 
beroemde Dackelblick 

die alle deuren tot het 
hart opent) en had hier 
dan ook zeker een coa-
chende rol kunnen spe-
len. 
Zwaar teleurgesteld trek 
ik mij dan ook terug uit 
dit traject en geef hier-
bij aan dat jullie in het 
vervolg niet meer op 
mijn aanwezigheid hoe-
ven te rekenen. 

POLDI: PROVINCIE GRONINGEN

Poldi is/was de mascotte van deze P2P-


