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Checklist progressiegericht adviseren 
 
 
Uitleg 
 
Vorm groepjes van vier en volg de onderstaande instructie. De onderstaande checklist 
bevat een overzicht van dingen die je kunt doen om je advies progressiegericht(er) te 
maken.  
 
Duur: 25 minuten 
 

 
1. Vul de onderstaande checklist eerst voor jezelf in. (Zet vinkjes in de kolommen) 
 
 Doe ik al/zet in 

al in 
Wil ik meer / 
bewuster gaan 
inzetten 

1. Ik ga bewust om met het feit dat advies geven een 
effect kan hebben op de (machts-)relatie (het kan 
een beleving van machts- en competentieverschil 
opwekken) 

  

2. Bij het geven van advies let ik erop  bescheiden te 
blijven door te erkennen dat ook mijn kennis 
begrensd is dat situaties van advieszoekers 
complex en veranderlijk kunnen zijn  

  

3. Ik ben in het algemeen terughoudend in het geven 
van ongevraagd advies  

  

4. Wanneer ik toch ongevraagd advies wil geven 
vraag ik duidelijk mandaat om advies te mogen 
geven  

  

5. Ook in situaties waarin ik in de rol van deskundige 
zit, toets ik expliciet of ik mandaat heb om advies 
te geven voordat ik advies geef 

  

6. Voordat ik advies geef onderzoek ik waarover de 
ander precies advies wil 

  

7. Bij het geven van een advies hou ik expliciet 
rekening met de belangen, overtuigingen en 
aannames van de advieszoeker (en dus niet alleen 
met die van mijzelf)  

  

8. Ik richt mijn advies zo goed mogelijk op waarover 
de advieszoeker advies wil en ben terughoudend in 
het geven van advies of andere onderwerpen  

  

9. Ik respecteer de autonomie van de advieszoeker: 
zorg ervoor dat ik de advieszoeker niet het gevoel 
geef dat ik hem of haar voorschrijf wat hij of zij 
moet doen  

  

10. Ik geef de advieszoeker relevante informatie zodat 
hij/zij zicht krijgt op verschillende opties en 
perspectieven zodat hij/zij zelf een goede keuze 
kan maken 

  

11. Indien ik een gerichte suggestie doe, belicht ik niet 
alleen de baten hiervan maar ook mogelijke 
kosten of nadelen 
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12. Ik toets expliciet bij de advieszoeker of mijn advies 
relevant en bruikbaar is/lijkt  

  

13. Ik maak duidelijk dat de advieszoeker mijn advies 
gerust mag negeren als hem/haar dit beter lijkt  

  

14. Ik maak duidelijk dat de advieszoeker ook gerust 
advies bij anderen kan inwinnen  

  

 
2. Bespreek met elkaar wat je hebt ingevuld.  

• Leg uit welke 1 of 2 dingen er bij jou in kolom 1 uitspringen en hoe die jou al 
lukken 

• Leg uit welke 1 of 2 dingen er bij jou in kolom 2 uitspringen en hoe je hoe je hier 
een eerste stap vooruit in wilt gaan zetten 

 
 
3. Wat neem je je voor om te gaan doen naar aanleiding van deze oefening? 

•   

•   

 
 


