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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

Op de ochtend van vertrek  voor de 
eerste trainingsdag wilde me nog 
maar vaag dagen wat het P2P-pro-
gramma eigenlijk inhield. Het in-
takegesprek was al weer een tijd 
geleden en een programma voor 
de twee trainingsdagen had ik  niet 
ontvangen. Ik  voelde me als een 
treinconducteur zonder spoorboek-
je.
De kennismaking bij binnenkomst 
was kort. We begonnen gelijk  met 
de eerste oefening: een kandidaat 
betreedt de ruimte en communi-
ceert 90 seconden zonder te spre-
ken met de rest van de groep. De 
groep schrijft in steekwoorden op 
wat de eerste indruk van de per-
soon is. Daarna worden deze 
steekwoorden gemotiveerd be-
sproken. Verbluffend om mee te 
maken hoe mensen zichzelf in de 

eerste indrukken van anderen her-
kennen. Confronterend ook.
Daarna ging het stap voor stap 
verder met bouwen aan vertrou-
wen in de groep en bouwen aan 
vertrouwen op jezelf en op je intu-
itie. Ongestoord en onder goede 
begeleiding komt de groep steeds 
verder. Aan het eind van dag 2 
heeft elk groepslid een leervraag 
geformuleerd, een personal coach 
en een buddy  gestrikt en een ad-
viesopdracht voor een externe or-
ganisatie op zich genomen. We zijn 
er klaar voor!
Alleen, …. Als trainer Gert Willem 
Haasnoot mij donderdagochtend 
had verteld met welke opdracht ik 
de volgende middag naar huis zou 
gaan, was mijn reactie waarschijn-
lijk geweest: "Je bent gek, en ik  ga 
nu naar huis".

Adviseren buiten de deur
Professionals van de Provincie adviseren andere bedrijven

P2P: provincies
 

JAN MOOI: PROVINCIE GRONINGEN
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Soms komen d’r van 
die opleidingen voor-
bij waar je, zonder al 
te veel van de inhoud 
te weten, al heel snel 
blij wordt. Het P2P-
adviesprogramma van 
A&O provincies is er 
zo eentje. Na een 
korte kennismaking 
en intake met Gert 
W i l l e m H aa s noo t 

voorafgaand aan de cursus was het begin februari 
dan zover dat ik  de 1e twee “opleidingsdagen” wer-
den gegeven. Samen met mensen van andere pro-
vincies en één persoon van de rijksoverheid stilge-
staan, nagedacht, gepraat en geleerd wat er zoal 

komt kijken bij het advieswerk. Gert Willem geeft 
korte stukjes theorie, maar laat je vooral actief met 
de groep aan het werk. Tijd is daarbij relatief en 
dat vond ik  heel prettig. Duurt de oefening een half 
uur langer, dan is dat kennelijk  nodig. Het pro-
gramma zat vol afwisselende opdrachten van “wel-
ke eerste indruk doet iemand van je op”, tot geza-
menlijk  nadenken over ieders persoonlijke leerdoel, 
bepalen met de groep wie coached wie, het verde-
len van potentiële adviesklussen en het oprichten 
van het advieskantoor zijn zo maar een greep uit 
de invulling van de eerste twee dagen. Ik  vond het 
geestelijk  behoorlijk  intensief. Je luistert de hele 
dag actief en bent continue bezig met jezelf en an-
deren. Opvallend is dat je met mensen die je nog 
niet kent, heel snel een band opbouwt. Nu op weg 
naar het intakegesprek met de klant en komen tot 

HARRY POST: PROVINCIE NOORD-BRABANT 

In het eerste trainingsblok van 
het P2P-adviestraject werd niet 
het dagprogramma leidend ge-
steld, maar nadrukkelijk de 
leerbehoefte van de groep, om 
zo de leer- en ontwikkelings-
vraag als helder vertrekpunt te 
kunnen definiëren. Binnen de 
groep is een coaching-buddy 
aan elke deelnemer gekoppeld 
op basis van de match tussen 
de in de groep aanwezige com-
petenties. Zodoende kan bij ge-
bleken behoefte de tussentijdse 
intervisie op de leerdoelstellin-

gen worden vormgegeven. En 
deze doelstellingen worden in 
de praktijk  toegepast bij het 
uitvoeren van een concrete ad-
v i e sopd rach t b i nnen een 
‘vreemde’ organisatie. Een frisse 
blik van buiten voor die organi-
satie en een kijkje in de keuken 
voor de cursusdeelnemer: en nu 
maar hopen dat deze kruisbe-
stuiving voor beide partijen tot 
een goed resultaat leidt. Een 
goede voorbereiding is in elk 
geval het halve werk!

Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werk  ik  in een uitgesproken 
kennisgeoriënteerde omgeving. Nadruk op de inhoud, de kwaliteit van je werk, het ge-
ven van een goede doorwrochte analyse, is sterk  aanwezig. Aandacht voor de procesma-
tige kant van het werk  was er minder. Dat laatste heb ik de afgelopen jaren binnen de 
Rijksoverheid zien veranderen. De nadruk op kwaliteit is gebleven, maar het tegelijkertijd 
moeten we ervoor zorgen dat een advies op het juiste moment op de juiste plaats te-
recht komt. Dat betekent ook dat je netwerk  up-to-date en op orde dient te zien. Aan-
dacht voor verspreiding van kennis, via dat netwerk, zie ik als een van de uitdagingen in 
de komende jaren. 

Het P2P-traject geeft mij de mogelijkheid concreet mijn kennis te delen en in dienst te 
stellen van een bedrijf. Op een manier dat niet allen ik er beter van wordt, maar ook het bedrijf profiteert. Ik 
denk dat het beeld van beleidsambtenaar die veel weet, maar dat niet deelt met de buitenwereld en gericht is 
op de lange termijn en een bedrijf dat alleen maar geïnteresseerd is in winst en de korte termijn, niet bestaat. 
In de concrete casus die er verder ga uitwerken hoop ik  deze vooronderstelling te bevestigen. Ik  ga er met een 
‘open mind’ in en ben overtuigd van een mooi eindresultaat. Ik heb er zin in!

INGVAR KOENDERS: PROVINCIE FRYSLAN

SERVAAS TOEBOSCH: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
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JAN VAN DER WERF: PROVINCIE FLEVOLAND

3 februari is de training van Peer 2 Peer van start 
gegaan. Totaal 9 cursisten van start met een 
nieuwe leergang leren adviseren. De eerste dag 
een beetje rommelig van start vanwege het ver-
keer. Als iedereen compleet is wordt dit allemaal 
ruimschoots goed gemaakt door het programma 
waar een kennismakingsspel een onderdeel van is.
Voor mijzelf is de eerste verrassing er al doordat ik 
geen rekening heb gehouden met een overnach-
ting. In de omgeving op een passend moment 
even de winkels ingedoken en gezorgd voor de 
meest essentiële spullen.
Het programma van de eerste twee dagen zijn 
voor mij persoonlijk erg interessant. Veel interactie 
met de groep, alle ruimte voor discussie en het 
groepsproces waar ook de voorbereiding voor de 
opdracht aanbod komt. En natuurlijk  mijn eigen 
rol binnen de groep en het scherp formuleren van 
de leervragen. Het groepsproces vergt veel af-
stemming voor bijvoorbeeld de verdeling van op-
drachten tot het verdelen van coaches.

Binnenkort een intake gesprek  met de opdracht-
gever waar ik  erg naar uit kijk. Even uit de ver-
trouwde eigen werkomgeving en een serieuze op-
dracht bij een commercieel bedrijf zien te klaren. 

Na twee dagen P2P ben ik  erg en-
thousiast over de cursus. Vorige 
week ben ik begonnen en deze 

week al ga ik  samen met een an-
dere deelnemernaar onze mogelij-
ke opdrachtgever. We willen graag 
advies uitbrengen aan een zorgin-
stelling en zullen na het intake-ge-
sprek  een offerte opstellen. Van de 
inhoud weten we (nog) niet veel, 
mijn cursusgenoot en ik, maar als 
beleidsadviseurs nemen we vol-
doende kennis en vaardigheden 
mee. Daarbij worden we uitge-
daagd om ook vooral te leren, en 
niet 'op zeker' te willen spelen. We 
zijn immers allemaal met een leer-

vraag naar de cursus gekomen. 
Deze leervragen zijn verschillend, 
maar zijn wel in
de groep gedeeld. Zo is een soort 
leeromgeving ontstaan: we kennen
elkaars leervragen en adviseren 
ook elkaar. Dit werkt heel goed...

PETRA WAGENAAR; PROVINCIE FLEVOLAND

Als P&O-adviseur voor de provincie Noord-brabant ben je bewust binnen 
een bepaald vakgbied de expert-adviseur. De uitdaging van het Peer 2 Peer 
traject (P2P) zit hem dan ook in het adviseren van een proces zonder mijn 
vertrouwde inhoud en zonder mijn vertrouwde omgeving. Ik  ben inmiddels 
begonnen met een adviesopdracht bij een klein bureau in ’s-Hertogenbosch. 
Mijn collega adviseurs van P2P en ik  hebben onze eerste gezamenlijke bij-
eenkomst achter de rug, er zullen er nog 2 volgen. In de gezamenlijke bij-
eenkomsten bespreken, ondersteunen en coachen we elkaar en onszelf als 
één adviesbureau.

Tot nu toe een mooi, energierijk en waardevol proces voor mij, om buiten mijn 
vertrouwde omgeving mijn kennis en kunde te mogen delen.

SANDER ELSHOUT: PROVINCIE NOORD-BRABANT
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NANNY FABER: PROVINCIE GRONINGEN

Op 3 en 4 februari  van start gegaan met de cur-
sus Peer 2 Peer van the Curious Network. We 
hadden van te voren geen programma ontvangen, 
dus voor ons ambtenaren een redelijk  ongewone 
start van een trainingsprogramma.  Tijdens de 
eerste dag lag in eerste instantie de focus op el-
kaar leren kennen en vertrouwen op je intuitie. 
Een verrassende invalshoek  omdat het gebruikelij-
ke ‘een hoop inhoudelijke kennis kunnen opdoen’ 
als vanzelfsprekend werd aangenomen en juist die 
andere, meer intuitieve  kant van adviseren werd 
belicht. Tijdens het formuleren van je individuele 
leervraag en de constructieve feedback daarop 
van je medecursisten werd voor mij eens te meer 
duidelijk  dat je met een groep een completer 
beeld van jezelf en je functioneren kunt krijgen. 
Tijdens dag 2 hebben we in een groepsproces el-
kaar coaches toebedeeld, en de adviesopdrachten 
verdeeld. Ook het oefenen van een klantgesprek 
vond ik, na een eerste aarzeling bij het woord ‘rol-
lenspel’ toch nuttig. Je bent je vaak  niet echt be-
wust genoeg hoe je op een ander over kunt ko-
men en hoe je daar ook je voordeel mee kunt 
doen! Toen nog even een virtueel kantoor opgezet 
en nu echt aan de slag!

Al met al een verrassende manier van leren, 
waarbij het lekkere eten veel goedmaakte op de 
voor Noorderlingen, met openbaar vervoer, moei-
lijk bereikbare locatie.

RENE MONNIKHOF: PROVINCIE FRYSLAN
Zwijgen is zilver, blaffen is goud

Op 3 en 4 februari vond het eerste 
trainingsblok van het P2P-advie-
straject plaats, in de Internationale 
School voor Wijsbegeerte te Leus-
den. Of het de omgeving was is 
niet zeker, maar dag 1 kenmerkte 
zich door een bij tijd en wijle bijna 
filosofische sfeer. Wel was het 
enigszins filosofie van de eigen 
navel, omdat eigen leerbehoeftes 
en – vragen centraal stonden. 
Maar nuttig was het wel. Ook werd 
de verdere spirituele zoektocht 
gesteund door elke deelnemer te 
voorzien van een eigen coach, een 
andere deelnemer, en vice versa, 
voor ondersteuning van de vervul-
ling van de leerbehoeftes.

Die leerbehoeftes worden ingevuld 
door het uitvoeren van een advies-
opdracht voor een niet-overheids-
organisatie, zodat de Rubicon tus-
sen overheid en de rest van de 
wereld moet worden overgestoken. 
Voor die organisatie hopelijk  een 
frisse blik, voor de deelnemende 
ambtenaren een frisse omgeving. 
Vandaar dat de tweede dag werd 
besteed aan de match tussen 
deelnemers en popelende organi-
saties, wat tot soms getalsmatige 
ongelijk verdeelde, maar wel be-
vredigende koppeling leidde. En nu 
is het zaak tot wederzijdse blije 
kruisbestuiving te komen.
Het geheime wapen van de eerste 
2 dagen was de tekkel van een van 
de deelnemers, die grotendeels 

zwijgend als een moderne en dier-
lijke Diogenes vanuit zijn reishok 
ons meer of minder filosofisch ge-
ploeter gadesloeg. Soms kwam 
een bemoedigend geblaf ons te-
gemoet, maar een verband ont-
dekken tussen de diepte van de 
geleverde bijdrage en het goed-
keurend geblaf was mij nog niet 
gegeven. Daarvoor is nog een ver-
dere filosofische verdieping nodig, 

Nanny Faber
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Hallo, mijn naam is Poldi en ik heb me op de valreep 
aangemeld voor deze training adviesvaardigheden. 
Op dag 1 heb ik  mij in eerst instantie wat afzijdig 
gehouden. Tijdens de eerste, non verbale, kennis-
makingsronde leerden de andere cursisten o.a. hoe 

ze intuïtief een inschatting van de medemens kun-
nen maken. Dit is natuurlijk gesneden koek  voor mij 
en ik heb dit dan ook met mijn beschouwelijke aard 
van een afstandje geobserveerd. Ik moet zeggen dat 
ze het redelijk onder de knie bleken te hebben, maar 
zich er alleen nog niet zo bewust van waren dat ze 
daar ook op kunnen vertrouwen. Later hielden ze 
zich bezig met leervragen en competenties. Hier liep 
ik een beetje tegen mijn grenzen aan, maar heb ik 
toch met een demonstratie ‘concentreren op je doel’ 
een bijdrage kunnen leveren.
Tijdens dag 2 verdeelden de andere cursisten zich in 
teams. Tijdens de, mede op mijn verzoek voorge-
stelde, reflectiewandeling konden de coachingsteams 
elkaar beter leren kennen en heb ik  aan mijn team-
leden een demonstratie intuïtief omgeving verken-
nen gegeven. Hierbij kwamen alle zintuigen aan bod. 
Nadat de adviesopdrachten waren verdeeld keerden 
wij weer huiswaarts alwaar ik het geleerde de afge-
lopen periode op mijn favoriete reflectieplek heb 
verwerkt.

POLDI: PROVINCIE GRONINGEN


