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Samenvatting 
 
 
Adviseurs aan de slag. Over professioneel handelen in het organisatieadvieswerk. 
Elsbeth Reitsma, december 2014 
 
Organisatieadvies is een vak in de pioniersfase. Het wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten van organisatieadvies staat nog in de kinderschoenen. Dat daagt 
organisatieadviseurs des te meer uit om systematisch bezig te zijn met de vraag wanneer 
hun handelen professioneel is en te debatteren over wat goed en professioneel is in het 
handelen. 
  
Het proefschrift ‘Adviseurs aan de slag’ beschrijft een model over het professioneel 
handelen in het organisatieadvieswerk. Het model bevat de onderwerpen die in de gangbare 
wetenschappelijke literatuur belangrijk zijn voor de organisatieadviseurs. Drie onderwerpen 
uit het model zijn uitgediept met behulp van drie empirische studies.  
 
De eerste studie gaat over de gereedschapskist van de adviseur en stelt de vraag welke 
veranderaanpak de adviseur het beste in een bepaalde situatie kan gebruiken.  
De tweede studie gaat over waar een adviseur goed in moet zijn: de competenties die iedere 
adviseur nodig heeft en specifieke competenties voor het uitvoeren van bepaalde 
aanpakken en interventies.  
De interactie tussen klant en adviseur is onderwerp van de derde studie.  De klant waardeert 
in een adviesgesprek bepaalde gedragingen van de adviseur wel en andere niet. Daarnaast 
heeft zelfreflectie van de adviseur ook invloed  op de waardering door de klant. 
 
De resultaten uit het proefschrift zijn van belang voor interne en externe adviseurs en voor 
opleiders van adviseurs, omdat ze richting geven aan het benodigde continue leerproces 
over professioneel handelen in het advieswerk. De resultaten bevatten zeker ook 
interessante inzichten voor opdrachtgevers.  


