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Intervisie 

 

 

Intervisie is een gestructureerde vorm van collegiale consultatie. Je komt zes keer per jaar  bij elkaar, 

bijvoorbeeld van 17.00 tot 20.00 uur, op een locatie zoveel mogelijk in de regio. Met een groep van vijf a 

zes mensen van een min of meer zelfde achtergrond bespreek je praktijksituaties waarin je vooral zoekt 

naar verbetermogelijkheden in je handelen. Het leereffect zit zowel in het ontvangen van feedback als in 

het geven van feedback. Immers het reflecteren op je eigen gedrag wordt beschouwd als  één van de 

meest effectieve manieren van leren. Het mogelijk maken van reflectie (het geven van feedback) is ook 

een vaardigheid die niet iedereen van nature heeft. Het oefenen hierin is spannender dan je denkt.  

 

Het begeleiden van een intervisiegroep vraagt de nodige ervaring omdat een intervisiegesprek aan een 

aantal regels is gebonden zodat degene die zijn of haar casus inbrengt zoveel mogelijk goede feedback 

kan ontvangen. De begeleider van de groep moet in staat zijn de behoeften en vaardigheden van d e groep 

goed te vertalen naar interventies.   

 

De kosten bedragen € 750,- (excl. BTW) per deelnemer per jaar, uitgaande van zes bijeenkomsten per jaar 

met zes personen. Daarbij ga ik ervan uit dat elke bijeenkomst plaatsvindt in mijn studio in Amersfoort of 

op kantoor van één van de deelnemers. In principe moet een intervisiegroep zelfstandig kunnen draaien 

na enige bijeenkomsten, en in ieder geval na een jaar. 

 

Het bespreken van praktijksituaties in een veilige omgeving van collega’s, die bij voorkeur niet in dezelfde organisatie 

werken. Deze praktijksituaties kunnen incidenteel en actueel zijn of vaker voork omend en daarmee kenmerkend voor 

jouw werk(omgeving). Belangrijk is dat je hierover met elkaar in vertrouwen over kunt spreken. De kern van intervisie 

zit dan ook in het woord ‘intervisie’: je ontwikkelt jezelf met collega’s op gelijk niveau. Per av ond komen twee, 

hooguit drie praktijksituaties aan de orde. Uit ervaring blijkt dat de situatie van een andere collega ook heel leerzaam 

is voor jezelf.  

Veel voorkomende kernvragen die achter de praktijksituaties liggen zijn: 

 wat wil ik als leidinggevende of als toezichthouder; 

 wat bereik ik in de praktijk; 

 waar liggen mijn belemmeringen en kansen in deze situatie; 

 wat kan ik mogelijk anders doen in de bestaande situatie; 

 hoe kan ik de situatie mogelijk op een effectieve manier beïnvloeden. 

 

Intervisie is bedoeld om duidelijkheid te verkrijgen over jezelf en jouw situatie. De groep kan vanuit eigen kennis en 

ervaring alternatieve mogelijkheden aanbieden. 

 

Ik gebruik voor het begeleiden van intervisie een eenvoudige leidraad voor elke bijeenkomst. Ik heb veel ervaring in 

het begeleiden van intervisiegroepen, als wel in management, methoden en technieken en in de branches van wonen, 

zorg en welzijn. 

 

 

 


