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Dank je voor je interesse in Denkadviseren.
We hopen dat deze Brochure je de gewenste
info verschaft over De Opleiding tot
Denkadviseur om tot een goede afweging te
kunnen komen of De Opleiding tot
Denkadviseur interessant voor je is. De
Opleiding tot Denkadviseur bestaat al sinds
1984 en is nog steeds uniek. We hopen dat
deze Brochure je enthousiast en
geïnteresseerd maakt om je in te schrijven
voor De Opleiding: Wordt 2022 het jaar dat
jij je ontwikkelt tot Denkadviseur? Welkom! 

Sowieso gaat aan een definitieve
inschrijving voor De Opleiding tot
Denkadviseur altijd een kennismakings- en
intakegesprek met de begeleider(s) vooraf,
waarin we kijken of en hoe jouw
persoonlijke leer- en ontwikkelwensen
aansluit bij ons aanbod. In  dat gesprek kun
je ons ook je eventuele vragen stellen. Het
intakegesprek is kosteloos en ook verplicht
het niet tot deelname. Pas na afloop van het
gesprek, kun je in alle rust beslissen of je wil
deelnemen aan de Opleiding.

Twijfel je over deelname. Mail of bel ons
even. Misschien kunnen we je verder
helpen!

In deze brochure lees je meer over de
komende Opleiding tot Denkadviseur die
start in januari 2022. Welkom!
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Reflectie vanuit een taalfilosofische optiek op
de advies- en interventiekunde;
Kennismaking met de hieruit volgende
theorie van ‘denkadviseren’;
Veel oefening in de attitude en vaardigheden
van adviseren, begeleiden en coachen als
denkadviseur.

Probleemoplossend  (mono-paradigmatisch
adviseren);
Kaderverruimend (poly-paradigmatisch
adviseren);
Denkstijl ontwikkelend (meta-paradigmatisch
adviseren).

Doelgroep
De tiendaagse opleiding tot denkadviseur is
bedoeld voor (organisatie-)adviseurs, trainers,
opleiders, coaches en andere ondersteunende
professionals die zichzelf willen oefenen in het
voeren van adviesgesprekken die anders dan
anders zijn. Gesprekken die worden ervaren als
probleemoplossend, kaderverruimend of zelfs
"denkstijl-ontwikkelend".

De opleiding biedt: 

Leerdoelen
Deelnemers leren om vanuit een belangeloze en
‘gastvaardige’ attitude denkadviesgesprekken te
kunnen voeren. Dat zijn adviesgesprekken
waarin de klant of adviesvrager wordt
gestimuleerd tot het “ontstroeven” van zijn of
haar manier van denken en spreken,
interpretatie-regels en andere
‘vanzelfsprekendheden’ in relatie tot de gestelde
adviesvraag. Daartoe leren deelnemers in de
leergang om de klant in het adviesgesprek te
helpen, middels het aanbieden van taalkundige 
 of zogenaamd ‘psycho-linguïstische’
interventies: 

DE OPLEIDING
IN HET KORT
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Resultaat
Denkadviseren wordt door deelnemers ervaren
als een uitbreiding of versterking van hun
professionele attitude, kunst- en kundigheden,
maar vooral ook als een geheel nieuwe
benadering, die wezenlijk anders is dan wat men
tot nu toe gewend is.
Deelname aan deze opleiding zal dan ook bij veel
deelnemers een volgende fase in hun
professionele ontwikkeling ondersteunen of zelfs
inluiden: de ontwikkeling van organisatie-
adviseur naar Denkadviseur.

Wil je weten of de opleiding 
aansluit op jouw leerwensen? 

Neem contact op met één 
van de begeleiders voor 

vrijblijvend advies.



WAT BETEKENT 
 DENKADVISEREN?

Het woord ‘denkadviseren’ staat voor de
gedachte dat bij elk adviesgesprek het denkwerk
door de klant cruciaal is en dat het taalgebruik en
de attitude van de adviseur daarbij van meer
betekenis zijn dan diens kennis of vaardigheden.
Deze taalfilosofische en ’psycho-linguïstische’
zienswijze op adviseren is ontwikkeld door Edu
Feltmann, vanuit zijn praktijktheorie over
“Adviseren bij Organiseren”, waarop hij in 1984
promoveerde. Het nieuwe woord ‘denkadviseren’
introduceerde hij in 1996.

Denkadviseren is een aandachtig, subtiel,
psychologisch en taalkundig interactieproces,
tijdens een adviesgesprek, waarin de
denkadviseur belangeloze interventies aanbiedt
bij het denken/voelen/willen van de klant die iets
wenst te verbeteren of oplossen en die daarbij
advies of hulp vragen.

Anders dan toegepaste bedrijfs- of
veranderkunde is Denkadviseren vooral een
bijzonder taalspel: in het bewustzijn (denken,
voelen, etc) van de klant transformeert het
adviesgesprek ineens, soms onverwacht, tot een
beleving van “poëtica”: het bevrijdende nieuwe
inzicht, de goede raad, het waardevolle advies
licht dan helder op als een verrassend nieuw
denkbeeld: “Ja, dat is goed…Zó gaan we het doen
!!” Zo gezien is een ‘goed advies’ meer het
resultaat van de ‘luister- en vertaalkunde’ van de
adviesvrager of klant, dan een prestatie of slimme
expertise van de (Denk-)adviseur.

Daarom zal in de Opleiding, speciaal aandacht
worden besteed aan het werken met taal: aan de
wisselwerking tussen de taal van de klant en de
taal van de adviseur, aan de uitwerking van taal
op het denken, voelen en willen van mensen, aan
de ‘werkelijkheid scheppende’ betekenis van taal,
aan de door de taal van organisatie- en
veranderkundigen opgeroepen ‘problemen’, aan
het zeer verschillende taalgebruik van
bijvoorbeeld managers, taalfilosofen en dichters,
en vooral aan de waarde en het plezier van
denkadviseren. Het meest verrassende en
raadselachtige van (Denk)adviseren is natuurlijk
dat uitsluitend door het uitwisselen van taal ‘de
werkelijkheid in de organisatie’ kan verbeteren
(in de zienswijze van de klant!), zonder dat de
adviseur zich daadwerkelijk als onderzoeker of
als deskundige in de organisatie heeft verdiept!
Dat intrigerende raadsel is het geheim van
denkadviseren dat centraal staat in de opleiding
tot denkadviseur.

Een taalfilosofische en
’psycho-linguïstische’ 

kijk op adviseren'
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OPZET OPLEIDING

LEREN IN EEN LEERGROEP
Samen, al lerend, het leerproces
vormgeven

De opleiding duurt 10 dagen, verdeeld over vijf
blokken van twee aaneengesloten dagen.

Korte theorie - veel oefenen
Wat de deelnemers verbindt is de wens om te
leren denkadviseren. Daartoe bieden de docent-
begeleiders korte theorie-‘lessen’ aan, met
daarop aansluitende praktische oefeningen in
waarnemen, verwonderen, aandachtig zijn,
spelen met perspectieven en gastvaardigheid
waarin de attitude en vaardigheden voor de rol
en attitude van denkadviseur worden getraind.

Werken met "oefenklanten"
In de tweede helft van de leergang (4e en 5e blok)
worden enkele ‘echte klanten’ uit de werksituatie
van de deelnemers gevraagd een dagdeel in de
leergroep te komen als klant met een reële
adviesvraag. Met die vraag treden zij dan op als
‘oefenklanten’ voor de deelnemers. Zo kan bij de
deelnemers en de klanten een indruk ontstaan
van wat Denkadviseren hen te bieden heeft en
waarin een denkadviesgesprek verschilt van de
adviezen die zij van reguliere management- en
organisatieadviseurs gewend zijn.
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INZET VAN DE DEELNEMERS

Van deelnemers wordt verwacht dat zij alle vijf blokken grotendeels kunnen meemaken en
daarbuiten ook af en toe tijd beschikbaar hebben voor onderling contact, eventuele
literatuurstudie en voorbereiding van leergroepactiviteiten.

Aan de opleiding kan worden deelgenomen door ten minste 5 tot maximaal 12 deelnemers,
uit verschillende organisaties of zelfstandig gevestigden, waarbij liever niet meer dan drie
mensen uit dezelfde organisatie inschrijven. (neem contact op voor in-company
mogelijkheden).

Leren Denkadviseren vraagt veel motivatie, aandacht en inzet van de deelnemers. Als te
voorzien is dat je gedurende de leergang zal worden belast met extra taken, lange
(buitenlandse) reizen, andere cursussen, verandering van functie en dergelijke, dan wordt in
het intakegesprek besproken in welke mate dit een belemmering kan zijn, of dat deelname
aan de leergang in dat geval juist een goede ondersteuning kan betekenen.

Voorbereiding
Aanbevolen is om vooraf aan de opleiding het boek “Denkadviseren – 
over de relaties tussen de taal, het denken en de problemen van mensen
 in organisaties”, door Edu Feltmann, Barbara Lubbers, Makkie 
Metsemakers, Ger Dijkgraaf. Uitgave Mediawerf, Amsterdam, aan te 
schaffen. Het is verkrijgbaar via een mail aan de uitgever: 
klazinus@mediawerf.nl, of via je favoriete boekhandel.

W W W . D E N K A D V I S E R E N . N L
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Twijfel je of de opleiding tot denkadviseur aansluit bij jouw
leerwensen of werkpraktijk? 

Neem gerust contact op voor vrijblijvend informatie en advies. 
Bel Jorrit: 06 1333 0614 of Arjan: 06 2834 8378



DOCENT-BEGELEIDERS

is een ervaren trainer en facilitator van
organisatieontwikkeling. Hij is veelgevraagd adviseur en
trainer in de methode van Appreciative Inquiry.
Zie ook: www.werkenvanuitkracht.com

drs. Arjan van Vembde

werkt ± 20 jaar als (Denk)adviseur in publieke en zakelijke
sector: 'ontstroevend', onorthodox en (taal)kunstig. Hij weet
altijd een werkbaar perspectief te vinden: speels, kaderver-
ruimend en ongrijpbaar. Een kwinkslag schuwt hij niet.
Zie ook: www.GrasFabriek.com

drs. Jorrit Stevens

is de bedenker van het concept Denkadviseren. Hij is een
begrip in de advieswereld. Sinds 1984 heeft Edu onder meer
vele honderden professionele adviseurs geïnspireerd met
zijn opleidingen, trainingen en lezingen.
Zie ook: www.igop.nl

dr. Edu Feltmann
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De opleiding wordt begeleid door Jorrit Stevens en Edu Feltmann.
drs. Arjan van Vembde sluit een paar keer aan als gastdocent. 



OPLEIDING TOT
DENKADVISEUR
JAAR 2022

Conferentiecentrum "Drakenburg" (o.v.b.)
Dr. Albert Schweitzerweg 1
3744 MG Baarn
www.gastvrijdrakenburg.nl

Locatie

Dag 1: 10:00 - 19:30 uur (daarna diner)
Dag 2: 09:30 - 17:00 uur

Blok 1: donderdag 20 + vrijdag 21 januari 
Blok 2: donderdag 17 + vrijdag 18 februari
Blok 3: donderdag 17 + vrijdag 18 maart 
Blok 4: donderdag 21 + vrijdag 22 april 
Blok 5: donderdag 19 + vrijdag 20 mei

De tijden zijn steeds:

Data en tijden

25 dagdelen training
Werkmateriaal
Overnachtingen 
Luxe lunches en diners

Kosten voor deelname aan de opleiding
zijn € 4.400,- (met 'early bird'-korting
€ 4.150,- als je je inschrijft vóór 5
december 2021.) Exclusief 21% BTW.
Deelnamekosten zijn inclusief:

Kosten
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 AANMELDEN

Voorafgaand aan de inschrijving vind er een intakegesprek plaats met de begeleider(s). Hieraan
zijn geen kosten verbonden en het verplicht niet tot definitief inschrijven. Het doel van het
intakegesprek is na te gaan of de leerwensen en de werksituatie van de deelnemer voldoende
aansluiten bij de opleiding. Het besluit tot wel / niet definitief inschrijven neemt elke kandidaat in
principe zelf, mede op basis van de ‘aanbeveling’ van de begeleider.

Schrijf je gemakkelijk in via het aanmeldformulier op de website: 
www.DENKADVISEREN.NL
(op de pagina: Opleiding tot Denkadviseur)

Of mail ons even:
info@DENKADVISEREN.NL

Twijfel je of de Opleiding tot Denkadviseur aansluit bij jouw leerwensen of werkpraktijk? 
Neem gerust contact op voor vrijblijvend informatie en advies. 

Bel Jorrit: 06 13 33 0614 of Arjan: 06 2834 8378
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OVERIG OPLEIDINGSAANBOD

TRAINING DENKADVISEREN

Twee dagen op locatie

In de training leer je onder meer Poly-Paradigmatisch Denken (PPD), waarbij je vanuit
verschillende paradigma's vraagstukken onderzoekt en daarover adviseert. De
oefeningen in deze training bestaan in essentie uit het taalfilosofisch analyseren van het
vraagstuk en het denken van een klant, wanneer deze zijn 'probleem' aan de adviseur
vertelt. Je oefent hoe je belangeloos op de vraag kan reageren zodat de klant gefaciliteerd
wordt tot het zelf bedenken van andere zienswijzen en oplossingen voor zijn probleem.

Voor informatie en aanmelden zie:
https://www.denkadviseren.nl/training-denkadviseren

Een halve dag online

In de Workshop maak je op een snelle manier kennis met Denkadviseren. Aan de hand van
verrassende oefeningen ervaar je hoe bepalend en beperkend zienswijzen en interpretaties
zijn bij het adviseren over problemen in organisaties. We gaan spelen met taal, interpretaties
en werkelijkheidsopvattingen en je zult merken dat vraagstukken op haast magische wijze
kunnen veranderen of zelfs verdwijnen.

Voor informatie en aanmelden zie:
https://www.denkadviseren.nl/workshop-denkadviseren

WORKSHOP DENKADVISEREN
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https://www.denkadviseren.nl/training-denkadviseren
https://www.denkadviseren.nl/workshop-denkadviseren


Wanneer ik soms de weg kwijt ben
Ga ik terug naar de zee.
Haar woorden golven langs de kustlijn
Van dagelijkse problemen en universele
oorzaken.
 
Mijn zorgvuldig gebouwde kasteel,
Is voedsel voor het water.
Hapje voor hapje verandert de trotse
burcht,
In een ruïne zonder profiel.
 
Af en aan golven de zinnen
Steeds gelijk en toch net anders.
Onvermijdelijk verschuift de kustlijn
En vallen de problemen uit elkaar.
 
De natuur heeft zijn werk gedaan
Terwijl ik toeschouwer was van wat zich
voltrok
Het hoofd is weer schoongespoeld
Klaar voor nieuwe creaties.

Soms is een gesprek
met een denkadviseur
als een bezoek 
aan de zee
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