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“Geloof je wat je ziet,
of zie je wat je gelooft?”
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Advies

De witte pion

Thuis heb ik een ‘Loesje’ staan. Zij die er wel eens
geweest zijn, herinneren het zich vast. Er staat: ‘Het kan
wel’. In deze tijd van economische crisis, problemen bij
en met banken etc. een welkome gedachte.

Veel mensen geven advies.

Neem een schaakbord in gedachte.

Een leidinggevende vraagt onze mening, een
vriend of klant vraagt wat je ervan vindt etc.

Als er problemen zijn (in jargon: uitdagingen), lijken
veel mensen een vlucht te nemen. Een vlucht in de
redenen waarom de problemen er zijn, waarom ze
onoverkomelijk zijn en waarom het niet aan hen ligt
als ze niet worden opgelost.

Of we dat nu willen of niet én of we dat ons
bewust zijn of niet; in veel situaties is onze
zienswijze belangrijk. Het advies, of wat
daar op lijkt, is afhankelijk van de positie
die je inneemt. Als je je dat niet bewust
bent, zou je wel eens meer kwaad dan goed
kunnen doen.

Degene die jouw advies vraagt, is de witte
koning. Als adviseur kun je de positie
innemen van de witte pion: je doet wat de
ander vraagt (bijv. omdat hij je betaalt).

Het lijkt me niet moeilijk om redenen te bedenken
waarom iets niet kan. Als iemand er een aantal noemt,
denk ik altijd: daar zijn er nog wel meer bij te verzinnen.
Maar het helpt niet. Je komt er niet verder mee.
Misschien helpt het als je op zoek gaat naar die ene
reden waarom iets wel kan.

Ik ken vier posities die je als adviseur kunt
innemen. Ik beschrijf ze aan de hand van de
metafoor van een schaakbord.
In deze uitgave de eerste: de witte pion.

ZIN IN MEER?

CONTACT

Voor meer zin en/of onzin neem contact met
mij op. Ik beloof alvast dat het zinvol zal zijn.

klik: mail@janwillemjansen.com
klik: www.janwillemjansen.com
bel: +31 6 51 81 83 37

Je gaat gewoon mee in hoe de ander de
situatie beschrijft, zonder vragen te stellen.
Daarmee beschouw je zijn waarheid als de
waarheid. Zonder het wellicht in de gaten
te hebben, is je ‘advies’ eigenlijk niets meer
dan een bevestiging van wat de ander vindt.
Je bent één van de ‘ja-knikkers’ geworden.

