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Tijdens een adviesgesprek loopt de adviseur vaak onbewust in de valkuil van 

de opdrachtgever. Die biedt namelijk zíjn perspectief op het probleem. Op 

basis van de redenering waarmee het probleem werd gecreëerd. Wanneer 

de adviseur die overneemt, leidt dit onherroepelijk tot ‘als we steeds doen 

wat we altijd doen, dan krijgen we wat we altijd krijgen’, ofwel een zichzelf 

vervullende profetie. Hoe komt dat?

 TEKST CÉCILE DE ROOS EN FRANK GULDENMUND

Adviseren

Paradoxaal  
   adviseren

over elkaar, budgetten worden structureel overschreden, 

bij het afdelingshoofd en de teamleiders heerst ontevre-

denheid over het verzuim en het aantal incidenten neemt 

toe. De sectormanager wil graag een situatie zien waarin 

iedereen meer verantwoordelijkheid neemt voor het eind-

resultaat, er minder wordt geklaagd en medewerkers zich 

meer richten op het bereiken van afgesproken doelen en 

het omlaag brengen van het aantal incidenten. 

P
aradoxaal adviseren lijkt op het toepassen van 

de techniek van het ‘omdenken’: ‘Wat je ook 

denkt, keer het om’ (Arden, 2008). Het doel van 

paradoxaal adviseren is om een andere redene-

ring tegenover die van de organisatie te plaat-

sen. Wanneer je als adviseur met risico’s bezig bent, lijkt 

deze vorm van adviseren in het begin vreemd. Want veilig-

heidsadviseurs willen immers de risico’s voorkómen in 

een organisatie. Moeten zij dan niet kiezen voor zeker-

heid? Dat kan natuurlijk altijd. Maar door te kiezen voor 

zekerheid bestaat de kans dat zij de probleemsituatie in 

stand houden. Hier is de adviseur zich vaak niet bewust 

van. Voordat hij het beseft, gaat hij mee in de redenering 

van de opdrachtgever en stapt hij in de valkuil die hem 

wordt aangeboden. Aan de hand van een casus gaan we 

hier dieper op in.

Casus Zorginstelling Rijnland
Rijnland is onderdeel van een grotere instelling voor ge-

zondheidszorg met vijftien locaties. Ze hebben speciale 

opvang en behandelingen voor kinderen, jeugdigen, vol-

wassenen en ouderen met psychische klachten en voor 

mensen met een verstandelijke beperking. Op een afde-

ling van Rijnland die bestaat uit 35 medewerkers, is 80 

procent verpleegkundige. De afdeling is onderdeel van de 

sector Zorg. Het MT van de sector Zorg bestaat naast de 

sectormanager uit vier hoofden van Units en de manager 

HR.

De manager HR heeft in een telefoongesprek aangegeven 

dat het niet goed gaat met het functioneren van de afde-

ling met 35 medewerkers. De verpleegkundigen klagen 

Artikelenreeks ‘Adviseren’
Dit is het derde artikel in deze reeks. Adviseren is 

een van de kernactiviteiten van de veiligheidskundige. 

Om als adviseur successen te kunnen boeken, is het 

niet voldoende alleen expert te zijn op veiligheids- 

gebied. Of het advies van de veiligheidskundige daad-

werkelijk wordt opgevolgd, hangt namelijk af van ver-

schillende factoren. Naast de inhoud zijn de rol, per-

soonlijke stijl van adviseren, aanpak en aansluiting 

met de ‘klant’ van doorslaggevend belang.  

In elk artikel belichten we een bepaalde wijze of be-

nadering van adviseren. Steeds koppelen we dit aan 

een theoretisch kader of model. Vervolgens passen 

wij het model toe op een casus, zodat duidelijk wordt 

hoe de theorie in de (advies)praktijk te gebruiken is. 

Zelf een bijdrage leveren of een casus inbrengen? 

Neem dan contact op met de redactie van NVVKinfo: 

nvvkinfo@veiligheidskunde.nl.



 info– December 2016 nr. 4   27



28  December 2016 nr. 4 –  info

De veiligheidskundige pakt het probleem aan dat de sec-

tormanager hem aanbiedt. Hij neemt onbewust de positie 

in van de ‘redder’, meestal vanuit de wens om problemen 

van de opdrachtgever op te lossen. Daarmee neemt hij 

echter de aap van de ander op zijn schouders, goed be-

doeld en onbewust. Wat leidt tot een voorbarige actie en 

het instandhouden van het probleem.

Onbewust overnemen
Uit de casus blijkt dat de adviseur onbewust de rol van 

‘redder’ op zich neemt. Adviseurs willen anderen namelijk 

graag helpen. De kans bestaat dat daarmee het probleem 

opschuift van de opdrachtgever naar de adviseur. Het wer-

kelijke organisatieprobleem waar alle spelers onderdeel 

van zijn, blijft daarmee onaangeroerd. Na de training zal 

het probleem waarschijnlijk blijven voortbestaan.  

De sectormanager wil vooral aandacht voor het gedrag 

van de medewerkers en een gezamenlijke inspanning om 

de cultuur vorm te geven. Hij heeft een eerste strategie 

geformuleerd waarin een nauwere afstemming met de  

andere afdelingen, betere resultaatafspraken, gedrag en 

meer sturen op afgesproken resultaat van de medewer-

kers, leidend zijn. De adviseur is uitgenodigd voor een  

intakegesprek. 

De HR-manager opent het gesprek en uit haar zorg:  

“… er zijn ook veel incidenten de laatste tijd.” De adviseur 

is oprecht nieuwsgierig, maar onderdrukt die nieuwsgie-

righeid. Hij geeft aan dat er pasklare oplossingen zijn voor 

haar probleem: “Onlangs heb ik bij een andere klant pre-

cies hetzelfde probleem opgelost met een training voor 

veilig gedrag.” De HR-manager voelt zich niet begrepen, 

maar geeft dit niet aan. Ze doet haar armen over elkaar  

en is vervolgens stil. De sectormanager stelt daarna wat 

vragen over de klant: “Vertel er eens wat meer over, want 

ik wil écht ander gedrag bij onze verpleegkundigen zien.” 

De veiligheidskundige vertelt zijn verhaal. De sectormana-

ger ziet de training wel zitten: “Een prima idee om de ver-

pleegkundigen een training te geven. Ook goed voor het 

veiligheidsbewustzijn. Kun je een offerte maken?”  

Na vijf minuten onderbreekt de HR-manager het gesprek 

en zegt: “Dit is appels met peren vergelijken, wij zijn een 

zorginstelling, geen fabriek!” Wij zoeken een adviseur die 

ons kan helpen bij het oplossen van het probleem. Daarbij 

willen we dat de adviseur eerst de problemen in kaart 

brengt.” De veiligheidskundige begrijpt dit, maar geeft ook 

aan dat die training echt héél goed werkt bij die andere 

klant. De HR-manager voelt zich niet begrepen en sluit 

zich vervolgens af. Waarop de sectormanager akkoord 

gaat met het voorstel voor een training.

De redenering 
De redenering van deze organisatie ligt al besloten in de 

gebrekkige interactie tussen de HR-manager en de sec-

tormanager. De HR-manager voelt zich niet gehoord, 

maar geeft dit niet aan. De sectormanager is degene die 

een snelle oplossing zoekt en af wil van het geklaag van 

zijn medewerkers. Na het gesprek loopt de HR-manager 

langs bij een collega. Zij baalt van de uitkomst. 

Tabel 1 Eenzijdig beheersen versus wederzijds leren (Ardon & Wassink, 2008)

Eenzijdig beheersen
‘Hoe houd ik het in de hand?’

Wederzijds leren
‘Mis ik iets?’

Uitgaan van je eigen standpunten en overtuigingen en  

je afsluiten van afwijkende informatie (ontkennen of  

negeren).

Ervan uitgaan dat je data en/of redenering onjuist of on-

volledig zouden kunnen zijn (en dat je dus van de ander 

kunt leren).

Je gelijk proberen te halen, de ander overtuigen. Zenden, 

eenrichtingsverkeer.

Gelijk of ongelijk is niet belangrijk. Het gaat erom valide 

informatie uit te wisselen om gezamenlijk de beste rich-

ting/aanpak/oplossing te bepalen.

Spreken in termen van algemene conclusies en vage  

abstracties.

Onderzoeken van concrete en geldige data die ten grond-

slag liggen aan de abstracties.

Pijnlijke informatie (gedachten, gevoelens) onbesproken 

laten om gezichtsverlies te voorkomen en de situatie han-

teerbaar te houden.

Valide en relevante informatie delen vanuit de veronder-

stelling dat je de ander daarmee de kans geeft te leren.
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Hoe dan wel?
Om mee te helpen aan de oplossingen voor de organisatie, 

is het belangrijk in het adviesproces expliciet aandacht te 

besteden aan bestaande onzekerheden. De HR-manager 

is bezorgd en de sectormanager wil eenvoudig van het 

probleem af. Beiden zijn onderdeel van het probleem en 

daarmee ook onderdeel van de oplossing. Had de veilig-

heidskundige open vragen gesteld, dan was er een ander 

gesprek op gang gekomen en waren er meerdere oplos-

singen op tafel gekomen. 

 - Open vragen stellen geeft de opdrachtgever het idee 

dat de adviseur de kern raakt. In feite verkoopt de advi-

seur de ander aan zichzelf. Door open vragen te stellen 

krijgt de opdrachtgever veel meer het idee te worden 

gehoord en begrepen.

 - Pak niet meteen het probleem of de rol aan die wordt 

aangeboden. In de casus is dat de rol van ‘redder’, het 

probleem zijn de verpleegkundigen.

 - Wees u voortdurend bewust van eigen redeneringen  

en/of opvattingen. 

 - Onderzoek de houding van de ander door er specifiek 

en concreet naar te vragen: “Ik zie dat je je armen over 

elkaar doet, wat is er precies aan de hand?”

 - Stel steeds open vragen: “Waar liggen jullie zorgen? 

Wat speelt er precies?” 

Het daadwerkelijk oplossen van problemen vraagt meestal 

om open interactie en een leerproces, in plaats van om 

eenzijdig beheersen (zie tabel 1). De open interactie helpt 

om het leerproces bij de ander (en bij jezelf!) op gang te 

brengen en te houden. Daarbij staan drie fasen centraal 

(Ardon & Wassink, 2008):

1. Geldige informatie verkrijgen.

2. Vrije en welingelichte keuze(n) maken op basis van die 

geldige informatie.

3. Interne betrokkenheid genereren bij de gemaakte 

keuze(n).

Fase 1: Geldige informatie verkrijgen

Tijdens een adviesproces is het belangrijk om de juiste in-

formatie te krijgen. En om valide informatie te gebruiken 

voor een onderzoek en diagnose. Zo zijn de uitkomsten 

van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, ongevals-

cijfers of andersoortige meldingen valide zaken die u kunt 

meenemen. Maar denk ook aan de mening van een groep 

mensen over de zwakke en sterke punten van hun werk. 

Zo kunt u meerdere aanpakken bespreken. 

Fase 2: Vrije keuze maken

Bij het maken van de keuze spelen opvattingen altijd een 

rol. Die van de adviseur en die van de opdrachtgever. De 

keuzemogelijkheden die zijn gecreëerd op basis van juiste 

en concrete informatie, zijn in ieder geval altijd relevant en 

dus bruikbaar. De opdrachtgever maakt hieruit uiteindelijk 

een vrije keuze.  

Fase 3: Interne betrokkenheid voor keuze genereren

Wanneer een manager besluit tot oplossing A of B, kan het 

zijn dat hij de adviseur vraagt om ook bij te dragen aan de 

oplossing. De opdrachtgever blijft echter hoe dan ook de 

probleemeigenaar. Omdat de keuze van de opdrachtgever 

goed geïnformeerd is (dus op basis van concrete en valide 

data), is de interne betrokkenheid voor de oplossing daar-

door groter.

Conclusie
De adviseur beweegt zich in uiteenlopende situaties.  

De basisvaardigheden van adviseurs zouden zich daarom 

moeten richten op meer bewustwording van de rol die no-

dig is om het leerproces in een organisatie te bevorderen. 

Daarop moet de adviseur in staat zijn in een open interac-

tie meerdere oplossingsrichtingen te helpen formuleren.  

Alleen dan kan de veiligheidskundige of arbodeskundige 

de arbeidsomstandigheden vooruithelpen. 

Cécile de Roos is zelfstandig organisatieadviseur en arbeids- en  

organisatiedeskundige. Frank Guldenmund is psycholoog en docent/

onderzoeker bij de Technische Universiteit Delft.

Literatuur  

Arden, P. (2008). Wat je ook denkt, keer het om. Houten: Spectrum.
Ardon, A.J., & Wassink, N. (2008). Als veranderingen niet meemaak-

baar zijn. Wederzijds leren bij stagnerende verandering: een han-
delingsperspectief. Tijdschrift voor Management en Organisatie 
(M&O), 3/4, 264-280. De adviseur moet in 

een open interactie 
meerdere oplossings-
richtingen helpen 
formuleren



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op '[Kleinste bestandsgrootte]'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


