
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Relationeel Adviseur 

Een praktische workshop over het opnemen van de 
adviseursrol in organisaties. 
 
Servaas van Beekum schreef het waardevolle artikel: 
‘De relationeel adviseur’. In dit artikel benadrukt hij 
dat wat er in de relatie tussen adviseur en cliënt 
gebeurt veel betekenisvolle informatie geeft over de 
cliënt en het cliëntsysteem. Deze workshop sluit aan 
bij zijn artikel. Inmiddels heeft deze workshop 
driemaal plaatsgevonden en is er ook een aanvullend 
artikel verschenen waarin de ervaringen van deze 
workshop worden beschreven. Dit artikel is op onze 
website te downloaden. 
 
De werkwijze: 
Na enkele inleidende oefeningen vormen de 
deelnemers een adviesbureau en gaan aan het werk 
om een echte klant te adviseren. Tegelijkertijd 
onderzoeken de deelnemers de betekenis van de 
relatie die zij met de klant opbouwen. 
Vervolgens gaan zij deze informatie gebruiken bij het 
advies dat aan de klant op de tweede dag wordt 
aangeboden. De workshopleiders brengen hun 
reflecties over het proces gedurende de gehele 
workshop gevraagd en ongevraagd onder de 
aandacht van de deelnemers. 
 
Voor wie: 
Deze workshop is zeer waardevol voor o.a. coaches, 
adviseurs en leidinggevenden in organisaties. 
 
De workshop helpt de relatie tussen adviseur en klant 
in een breder perspectief te zien, gebruik makend 
van Transactionele Analyse en het psychodynamisch 
systeemdenken perspectief. 

De workshop wordt gegeven door: 
drs. Servaas van Beekum en 
drs. Joost Levy.  
Beiden opleider en supervisor in de Transactionele 
Analyse en geschoold in psychodynamisch 
systeemdenken. 
Servaas is opleider en consultant in Australië en in het 
verre oosten en gastdocent bij de P.R.O Academie). 
 
Cursusdata 
 11 en 12 april 2022 
 
Prijs 
De prijs voor deelname aan deze niet- 
residentiële workshop bedraagt 
€ 475,- inclusief lunches, koffie en thee en 
versnaperingen. (CRKBO erkend, deze workshop is 
vrijgesteld van BTW) 
 
Locatie: 
Werkruimte P.R.O Academie; 
Fruithoeve 8 te Arnhem 
 
Inschrijven: 
Je kan je inschrijven via onze website. 
 
PDF Artikelen: 
Website proconsult.nl / Over ons / Publicaties 
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