
 
 
 
 
 
 
 
 

BEGELEIDE INTERVISIE 
 
 

Met Socrates als voorbeeld kunnen we de vragende houding, behorende bij een coachende 
stijl, in beeld brengen. Intervisie vormt de kapstok voor het stellen van vragen. Essentieel 
zijn de elementen ‘bewustzijn’ en ‘verantwoordelijkheid’. Bewustzijn is een voorwaarde om 
te kunnen leren en tot prestatieverbetering te komen. 
Bewustzijn heeft te maken met zelfbesef. Met alertheid en openstaan voor 
omgevingssignalen. Maar besef is niet genoeg. Zelf verantwoordelijkheid nemen is ook van 
belang. Dat betekent niet dat je geen rekening houdt met anderen. Het gaat juist om het 
bewustzijn dat je, in wederzijdse afhankelijkheid, constructief vorm moet geven aan 
samenwerking met anderen. Bewustzijn en verantwoordelijkheid horen bij elkaar. 
 

Inhoud 

Intervisie is een werkvorm waarbij deelnemers leren 

door bewustwording, door reflectie op de interactie 

met collega’s, op vragen, cases of problemen die zij 

inbrengen. Anders gezegd: centraal staat het 

verkrijgen van bewustwording d.m.v. zelfreflectie door 

de inbrenger. Iedere mens en iedere situatie is anders. 

Wat maakt dat de een bij die situatie een probleem 

ervaart en de ander niet? De individualiteit van de 

mens en diens ervaringen maakt dit tot een eigen 

onderzoeksvraag. Dit maakt dat één oplossing voor 

een eigen leervraag niet of nauwelijks te geven is.  

 

Doelstelling 

Een intervisiebijeenkomst begint met terugkijken. 

Een situatie uit het verleden wordt teruggehaald, met 

een leervraag. Vervolgens wordt in de bijeenkomsten 

de link naar de toekomst en naar toekomstig gedrag 

gelegd. Terugkijken wordt actief anticiperen. 

 

Resultaten 

• Na doorbreking van oude, ineffectieve patronen 

vertoont de deelnemer nieuw, effectief gedrag. 

• De deelnemer legt de link naar het ‘eigen’ proces; 

‘wat betekent dit voor jou’. 

• De deelnemer is onderzoekend en 

ervaringsgericht aan  de slag met de eigen 

leervraag. 

• De deelnemer kijkt met helikopterview naar de 

genoemde situatie. Hierdoor is toekomstig gedrag 

niet langer afhankelijk van de situatie. 

 
Doelgroep 

Iedereen die zich wil ontwikkelen in de relatie van 

zichzelf met de buitenwereld. 

Toekomstige intervisoren, managers, (loopbaan-/HR-) 

adviseurs en hulpverleners.  

Een groep van geïnteresseerden uit dezelfde 

organisatie of uit verschillende organisaties met 

vergelijkbare leervragen.  

 

Werkwijze 

Gezamenlijk worden de uitgangspunten van de 

intervisie vastgesteld. Alle deelnemers  committeren 

zich daaraan (structuur, inbreng en leervragen). 

Een ieder komt met een vraag betreffende een 

werkgerelateerd probleem. Door het stellen van 

vragen komen nieuwe inzichten naar voor. Centraal 

staat een proactieve attitude van de betrokkenen. Om 

een oplossing te bereiken nodigen wij de deelnemers 

uit zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 

leerproces. Het leren sluit aan bij de competenties die 

deelnemers zich willen toe-eigenen.  

 

Opzet 

Een  intervisiegroep telt ca. 8 deelnemers en heeft  8 

bijeenkomsten van 3 uur, waarbij steeds door 3 

mensen een case wordt ingebracht. De opdrachtgever 

kiest uit drie vormen van Intervisie: 

1. Intervisie gericht op innerlijke ontwikkeling. 

Het persoonlijk proces staat voorop waarbij de 

ontwikkeling van de autonomie leidraad is. 

2. Intervisie gericht op het toepassen van het 

geleerde in de praktijk. Het effectief omgaan 

met situaties uit de praktijk. Denk aan het 

gebruiken van methodieken, instrumenten t.v.b. 

coaching, implementatie, leidinggeven. 

3.  Thema-intervisie…….. op basis van een case en 

thema- ontwikkeling. Kennisondersteuning 

t.b.v. bewustzijnsbevordering. Denk aan 

kernkwadranten, aanwezig zijn in het contact, 

hulpvrager/ hulpverlenerrelatie en inzet 

professionele waarden. 

 

Kosten 

Intervisie is een maatwerktraject. Op basis van uw 

vraag stellen wij een offerte samen. Voor de zijn de 

kosten voor 8 intervisies:  

 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie of een persoonlijk advies kunt u 

contact opnemen met Marjoke de Langen, tel. (06) 

54343382, of Bud Bickes (06) 51067920 of neem een 

kijkje op de website www.gyldeptis.nl. Mailen kan via 

info@gyldeptis.nl 

 


