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TRAINING

Intervisie
Divosa helpt bij de start



Met intervisie heb je een krachtig middel in handen om klantmanagers te 
ondersteunen. Met de invoering van intervisie ondersteun je hen om op 
een methodische manier naar praktijkvragen te kijken. Divosa helpt je bij de 
invoering, zodat je snel en effectief van start gaat en klantmanagers direct 
ondersteuning krijgen in hun werk.

 

Intervisie helpt om je vak en 
jezelf hoog te houden
Intervisie betekent:
> Vakkundig werk leveren door samen oplossingen  
 te bedenken.
> Afstemmen van je interventies op je klant en je   
 organisatie. 
> Met minder energie méér bereiken in een   
 veranderende omgeving.

Gemakkelijk toepasbaar
Geef een groep medewerkers eens in de 6 weken een dagdeel de tijd, regel 
een ruimte en zet het liefst een procesbegeleider erbij. Met weinig inspanning 
veel resultaat.

Intervisie is:
Even stilstaan, ervaringen 
delen en persoonlijke inzichten 
omzetten in algemeen geldende 
principes. Met een klein clubje 
collega’s je vakmanschap en 
effectiviteit ontwikkelen, een 
spiegel van de werkelijkheid.
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Training begeleiding van intervisie
Divosa biedt haar leden een kosteloze training voor de begeleiders van 
intervisiegroepen. Dat kan via open inschrijving (start training 16 december), 
of via maatwerk binnen je regio. De voorwaarde is dat je vóór 2 december een 
groep vormt waarmee je van start gaat in jouw organisatie. 

Programma onder leiding van Erica Koch (trainer, coach)
> 16 december 2013 : kennismaken met intervisie en oefenen met twee sterke
 werkvormen
> 31 januari en 14 maart 2014: reflectie, verdieping, andere werkvormen 

Zo bouw je in korte tijd een gericht repertoire op, waarmee je als begeleider 
direct aan de slag kunt. Na elk trainingsonderdeel plan je een bijeenkomst 
met je eigen intervisiegroepen waar je de werkvormen in praktijk brengt. Ook 
kun je intussen via een buddysysteem ervaringen uitwisselen met je collega’s.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor iedereen die methodisch intervisie wil begeleiden 
binnen sociale dienst en sw-bedrijf. Je wilt met meerdere intervisiegroepen van 
start gaan en een interne begeleiderspool inrichten. Werk je bij een kleinere 
gemeente en kun je geen interne begeleider vrijmaken, dan kom je mogelijk 
in aanmerking voor een externe begeleider.

Meld je aan
Interesse in de training of de ondersteuning bij intervisie? Meld je dan vóór  
2 december 2013 aan via www.divosa.nl. Hier vind je ook meer details over de 
training. Ga je zelf met intervisie aan de slag? Vanaf 21 november vind je op  
www.divosa.nl onder Publicaties de Werkwijzer Vakmanschap en intervisie. 

Meer weten? 
Chris Goosen, cgoosen@divosa.nl of 
Annelies Kooiman, akooiman@divosa.nl.

http://www.divosa.nl/actueel/agenda/intervisie-til-vakmanschap-naar-een-hoger-plan
mailto:cgoosen@divosa.nl
mailto:akooiman@divosa.nl
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