
 

 

 

 

 

 Aanbod intervisie ‘matchen op werk: leren van elkaar’ 

 

   Voor:  Arbeidsmarktregio’s (managers, beleidsadviseurs en klant- en accountmanagers) 

 Van:  Lysias en Maatschap voor Communicatie 

 Betreft:  Aanbod intervisie 

 Datum:  Mei 2019 

  
  

 

Aanleiding 

In het kader van het landelijke ondersteuningstraject ‘intervisie en kennisdeling’ van het ministerie  

van SZW hebben we bij de arbeidsmarktregio’s de behoefte gepeild aan intervisie en kennisdeling.  

Ten aanzien van intervisie is de conclusie dat er (ruim) voldoende behoefte is. Hierna geven we aan  

hoe ons aanbod voor intervisie eruit ziet1. 

 

Vier intervisiegroepen  

We starten ‘klein’ omdat we willen blijven aansluiten bij de behoefte van de arbeidsmarktregio’s en  

we ‘stap voor stap’ het leervermogen willen versterken. Naar behoefte organiseren we 

intervisiegroepen voor managers, voor beleidsadviseurs en voor klant- en/of accountmanagers. 

De eerste intervisiegroepen starten voor de zomer  van 2019. 

 

Iedere intervisiegroep bestaat uit 5 tot 7 deelnemers. Er worden per groep 3 intervisiebijeenkomsten 

georganiseerd. Een intervisiebijeenkomst duurt 3 uur.  De locatie wordt op basis van de deelnemers 

zo gunstig mogelijk gekozen. 

 

Intervisie  

Op basis van onze inventarisatie is de conclusie dat er veel verschillende beelden leven over wat 

intervisie is. Daarom maken we duidelijk wat intervisie (in ons aanbod) precies inhoudt. Interv isie is 

een methode waarmee collega's / vakgenoten elkaar helpen om beter te worden in hun werk. 

Deelnemers aan intervisie behandelen problemen die zich op hun werkvloer voordoen. Hieronder 

vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk 

functioneren te maken hebben. Deelname aan intervisie gebeurt altijd op vrijwillige en gelijkwaardige 

basis in een veilige setting. 

  

                                                      

1 Naast intervisie richten we ons in de eerste helft van 2019 vooral op het verder brengen van goede 
voorbeelden. Hiermee zijn we gestart op 14 maart 2019 tijdens de Praktijkdag. Op 
www.samenvoordeklant.nl (onder ‘matchen op werk’) lees je meer over wat deze goede voorbeelden 
inhouden. 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
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Werkwijze  

Lysias en Maatschap voor Communicatie organiseren en begeleiden de intervis iesessies. Intervisie 

is een georganiseerd gesprek tussen mensen. Een georganiseerd gesprek wil zeggen dat het gesprek 

wordt gevoerd in gestructureerde stappen, waardoor het afwijkt van een gewoon gesprek met vaak 

een veelheid aan goed bedoelde adviezen. De stapsgewijze aanpak zorgt voor een rijke opbrengst 

aan inzichten. Bijvoorbeeld omdat er veel ruimte is voor verkenning van de casus met open vragen, 

de oordeelsvorming wordt uitgesteld en de casus inbrenger zelf ruimte krijgt om tot ordening en 

nieuwe inzichten kan komen. 

 

Andere aspecten in onze werkwijze:  

• we maken in de eerste sessie afspraken over vertrouwelijkheid en andere verwachtingen en 

randvoorwaarden die belangrijk zijn voor de deelnemers;  

• eenieder brengt een eigen intervisievraag in; 

• ter plaatse worden alle vragen geïnventariseerd en maakt de groep een beslissing over welke 

vraag (vragen) die dag worden behandeld; 

• tijdens een intervisiesessie kunnen van 1 of 2 deelnemers vragen worden besproken; 

• de andere deelnemers brengen hun deskundigheid in en leren zelf van de ingebrachte casussen.  

 

Algemeen uitgangspunt is dat er geen mensen in de groep zitten die dagelijks samenwerken . 

 

Commitment  

Zoals gezegd gebeurt deelname aan intervisie altijd op vrijwillige en gelijkwaardige basis in een 

veilige setting. Dit betekent niet dat deelname vrijblijvend is. Bij aanmelding verwachten we je 

deelname in minimaal 3 intervisiebijeenkomsten van 3 uur, exclusief reistijd. Na 3 bijeenkomsten 

evalueren we de opzet en de ervaringen bij de deelnemers. Op basis daarvan bepalen we  of en hoe 

we verder gaan. 

 

Aanmelden  

Meld je aan: 

• als je op zoek bent naar sparring partners die in een vergelijkbare situatie zitten; 

• als jouw vragen zich minder goed lenen om met collega’s te bespreken;  

• als je het leuk en leerzaam vindt om van vakgenoten te leren en/of hen te kunnen helpen ; 

• als je het leuk vindt om je netwerk uit te breiden.  

 

Deelname gaat op volgorde van inschrijving dus wees er snel bij!  

 

Team Lysias & Maatschap voor Communicatie  

 

 


