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openbaring!” Feitze van Zwol is het met hem eens: “Het 

is een positieve en leerzame cursus en het verruimt mijn 

sociale blik. Je krijgt veel praktijkoefeningen. Het is nuttig 

voor de rest van je leven!”

Ook Willem Vis is positief over de cursus Advies-

vaardigheden: “Het is voor mij een hernieuwde herin-

nering om de boel een beetje op te frissen. Het is een 

eyeopener om te leren hoe mensen denken en beslissingen 

nemen, hoe je daar gebruik van kunt maken en ze kunt 

helpen in het beslissingstraject. Blijf vragen in plaats van 

vertellen. Ik denk wel dat mijn adviesvaardigheden door 

deze cursus verbeterd zijn.” Arjan Schreuder denkt ook 

dat zijn adviesvaardigheden door de cursus verbeterd zijn: 

“Met name leer je dat je de klant tijd moet geven om zijn 

probleem uit te leggen, het luisterend oor zijn. Ik vind het 

een goede cursus met de juiste inhoud.” 

De deelnemers zijn zeer te spreken over de vaardigheden 

van de trainer. Jan Hille is een zeer ervaren trainer en 

auteur van inmiddels 2 boeken over gesprekstechnieken. 

Cursus Coördinator Cas Wegman is blij met de positieve 

feedback van de deelnemers: “Natuurlijk bereid je een 

nieuwe cursus altijd zo goed mogelijk voor en stem je het 

af op de behoefte van onze doelgroep, maar het is altijd 

spannend hoe deelnemers een nieuwe cursus ervaren. Ik 

ben blij dat we met Adviesvaardigheden een passende 

cursus kunnen bieden die aansluit op de behoeften van 

onze technische doelgroep. Ik hoop dat we nog veel cur-

sisten mogen laten profiteren van de kennis die ze opdoen 

in deze cursus.”

Heb je zelf interesse in de cursus Adviesvaardigheden? 

Kijk dan op www.tvvl.nl/cursussen/adviesvaardigheden. Je 

kunt je dan direct inschrijven voor de volgende groep.

“ Nuttig voor de rest van je leven”

Dit cursusseizoen is TVVL gestart met de cursus Adviesvaardigheden. Wat 

vinden de deelnemers eigenlijk van deze cursus? Voldeed de cursus aan 

hun verwachtingen en wat hebben ze geleerd? We vroegen het aan de 10 

deelnemers uit de eerste groep.

De deelnemers zijn het er unaniem over eens; het is een leerzame cursus 

vol interactie en eyeopeners. Jeroen Tuin is een van de deelnemers: “De 

cursus heeft een positieve insteek en we krijgen kundig onderricht over 

herkenbare situaties. We leren dat adviseren, coachen en verkopen eigen-

lijk dezelfde vaardigheden vergen. Tegen vakgenoten die erover nadenken 

om deze cursus ook te gaan volgen zou ik zeggen; zeker doen, het is een 


