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Impactvol adviseren: onverminderd ‘hot’ en nu ook haalbaar 

In februari 2014 schreef ik een blog over impactvol adviseren met als titel ‘niet 

duwen, maar huwen’ gebaseerd op de prachtige input van opdrachtgevers en 

vakgenoten. Waarom ik deze oude koe uit de sloot haal? Dat heeft twee redenen: de 

wens tot impactvol adviseren is onverminderd actueel en veelgevraagd in onze 

dagelijkse praktijk. En sinds 1 januari 2018 heb ik twee fantastische partners die 

niet ophouden bij analyse en algemene tips, maar ongelofelijk concrete en zeer 

effectieve technieken ontwikkelden om (Subconscious) impact te hebben. Nu hun 

boek met dezelfde titel recent verscheen, ga ik graag met de rode stift nog eens 

door de oorspronkelijke blog. Intuïtief voelden we met onze vakgenoten en 

opdrachtgevers al veel aan, nu snap ik beter hoe het werkt én is impactvol adviseren 

plotseling ook eenvoudig haalbaar.   
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Dat heet ‘het denkbereik vergroten’. 

Zie onder deze blog hoe dat kan 

Wat je vraagt 

blijkt vele 

malen 

krachtiger dan 

wat je zegt 

Meningen en 

overtuigingen 

richten zich op 

het 

bewuste/ratio: 

terwijl we 

maar een klein 

deel van de 

dag bewust 

zijn. 

Hoeveel van deze belevingswerelden 

(ver)kennen we echt? 

Hier bleek ik te pessimistisch: je kunt in 

10 minuten een nieuwe relatie bouwen.  

Daarbij gaat het 

niet om jouw 

verrassende 

perspectief maar 

dat van je 

gesprekspartner 

dat jij helpt 

vinden. Daar 

heb je weer dat 

denkbereik. 



 

                                

 

 

 

 
Impactvol adviseren - Revisited   | Blog Involve © |  16 juli 2018     

     

 

 

 

 

 

 

Wat is dan de kern van het pullen en denkbereik vergroten? 

• Mentaal vraagt het van je dat je jouw ego even naar achteren schuift en dat je 

het ego van de ander onvoorwaardelijk centraal stelt. 

• Praktisch stel je dan open vragen zonder aannames waarbij je aandachtig 

luistert naar de antwoorden. 

• Praktisch bevestig je het contact door niet alleen te knikken maar ook de 

woorden, ja, oké en dergelijke uit te spreken alsof je een telefoongesprek 

hebt. 

• Praktisch spreek je onbaatzuchtig respect uit naar de ander wanneer je dat 

oprecht voelt. 

• Praktisch maak je duidelijk dat je begrepen en verwerkt hebt door in je eigen 

woorden samen te vatten wat de ander heeft gezegd. 

Het moge duidelijk zijn, ik ben enthousiast. En gun iedere vakgenoot meer impact in 

zijn of haar advies.  

+ Nu 

natuurlijk 

(Subconscious) 

Impact – de 

kracht van 

onzichtbare 

invloed, van 

Harrie van den 

Berg en 

Genieke 

Hertoghs 

Dit is de kern van Subconscious Impact. 

Vanaf de kleuterschool leren we “pushen”. 

Nu kun je ook leren hoe “pullen” werkt zodat 

je de ander in het onbewuste bereikt en 

samen verder komt.  


