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Inleiding
Intervisie. Waarom?
Wat werkt wel? Wat werkt niet? Jarenlang hebben we intervisiebijeenkomsten met elkaar gehouden. Iedere keer is dan de vraag; wat werkt? En wat
werkt niet bij intervisie? Hoe kun je je aanpak steeds verbeteren en
veranderen? Waar liggen de zwaartepunten? Hoe anders werkt een
organisatie wanneer 400 mensen de intervisievaardigheden toepassen?
Kan jij het als zelfsturende inzetten? Hebben leidinggevenden er baat bij?
Kan het multi-disciplinair?
Intervisie is bestemd voor:
•

Mensen die grote en kleine ontwikkelingsvraagstukken (persoonlijk of
werkgerelateerd) willen bespreken en uitwerken in een groep van
gelijken; die oplossingen zoeken in de zin van nieuwe perspectieven
en of gedragsveranderingen.

•

Mensen die behoefte hebben aan een advies of reflectie op zichzelf, om
daarmee hun zelfinzicht te vergroten; die op zoek zijn naar verschillende wegen die naar Rome leiden.

•

Mensen die hun deskundigheid actief willen inzetten voor vraagstukken
van anderen, die bereid zijn ‘open’ te luisteren, te analyseren en actief
mee te denken met anderen.

Zelfsturendheid en zelflerendheid zijn bij intervisie essentieel.
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Oriëntatie op intervisie
1. Inleiding
In de dagelijkse praktijk van de werkvloer komen we allerlei problemen
tegen en vaak worden die niet of niet voldoende besproken. Het blijft bij
gesprekken op de gang, vol van emoties, maar problemen worden niet afdoende aangepakt. Zo kan een beginnende leraar, projectleider, teamleider
of directeur bijvoorbeeld last hebben van allerlei angsten waarbij hij niet bij
geholpen wordt. Intervisie kan een hulpmiddel zijn bij het aanpakken van
zo’n uitdaging en of probleem en tal van andere uitdagingen of problemen
op de werkvloer.
2. Wat is intervisie
Intervisie is niet zomaar ‘een praatclubje’ maar een manier om op systematische wijze uitdagingen of problemen aan te pakken en zo mogelijk op te
lossen. Er is verhoudingsgewijs niet veel geschreven over intervisie.
Intervisie wordt in sommige bronnen gezien als een variant op supervisie.
In andere bronnen komen we ‘de kwaliteitskring’ tegen. Dit waren
discussiegroepen die zich bezig hielden met het thema kwaliteit (Over
Total Quality Management bijv. in ‘50 in Japan). Ook zien we theorieën over
organisatieontwikkeling en groepsdynamica in Amerika, in de jaren 60 en
70. In de medische wereld komen we intervisie tegen als intercollegiale
raadpleging. Het is moeilijk te zeggen waar intervisie precies vandaan komt.
Intervisie werd vooral populair in de jaren 70. Het succes van intervisie was
echter van korte duur, want veel intervisiegroepen gingen ten onder aan
stuurloosheid. In de literatuur wordt intervisie gedefinieerd als: een manier
om elkaar te adviseren bij problemen met en op het werk. Tussen gelijkwaardige collega’s, in een groep en met een zekere methode of structuur,
waarbij men zelf het groepsproces stuurt en tot oplossingen voor die problemen probeert te komen.
3. Doelen en functie van intervisie
Op basis van de voorgaande omschrijving van intervisie is de doelstelling
vooral terug te vinden in het begrip oplossing. Professionals helpen elkaar
om tot oplossingen (in de zin van nieuwe perspectieven en
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gedragsverandering) te komen. Het begrip oplossingen kan verschillende
inhouden hebben, omdat een oplossing op verschillende niveaus te
bereiken is:
• Concreet
Een oplossing voor een tastbaar probleem. Iemand brengt een probleem in
en krijgt een oplossing gepresenteerd. Dit niveau speelt het minst sterk in
op gedragsverandering.
• Adviesniveau
Hierbij wordt op basis van een analyse van het ingebrachte probleem een
aantal oplossingsmogelijkheden gegeven in de vorm van adviezen (handvatten om het probleem op te lossen). De probleeminbrenger kiest hierbij
zelf zijn of haar eigen oplossing en strategie om zo nieuw handelen bij
zichzelf te bevorderen.
• Reflectieniveau
Onder reflectie wordt verstaan terugkijken, bespiegelend overdenken en
zoeken naar betekenissen, met als doel het vergroten van iemands inzicht.
Dit kan leiden tot gedragsverandering. Binnen dit niveau wordt niet
afgesloten met concrete adviezen, maar blijven er open eindjes voor de
|probleeminbrenger en de overige deelnemers. Er wordt stof tot overdenking geboden om zo tot nieuwe inzichten te komen. Gedragsverandering
vindt hierbij meestal plaats op het niveau van attitude, normen en waarden.
In de literatuur worden ook andere doelen benoemd zoals: verbeteren van
het persoonlijk professioneel handelen, steunen van elkaar, uitwisselen van
ideeën, leren zelfstandig te werken, etc.
Welke doelen je nastreeft hangt samen met de functie die de intervisiegroep vervult voor de leden: hebben de mede-intervisieleden een
coachende rol, een ondersteunende rol of een meer algemeen sociale rol
waarbij de nadruk ligt op onderling contact. Het is van groot belang dat je,
voordat je echt aan de slag gaat, vaststelt wat de doelstellingen en verwachtingen van de leden van de groep zijn.
4. Leren van elkaar
Bij het leren van elkaars uitdagingen of problemen op het werk hebben we
het over collega’s, die op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek
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zijn over problemen op het werk. Je kan er wel voor kiezen om iemand als
leider aan te stellen in de vorm van voorzitter. Door gelijkwaardig te zijn en
zelf vorm te geven aan de inrichting van het groepsproces, kan een groep
zelfstandig leren. Een bekende benadering van effectief leren is ontwikkeld
door leerpsycholoog David Kolb (1975). In zijn leercyclus zijn vier fasen van
leren te zien:
• Fase 1
Een concrete ervaring, bijvoorbeeld het verzorgen van een presentatie.
• Fase 2
Het verzamelen van feiten en waarnemingen over die ervaringen. In deze
fase worden bij het bovengenoemde voorbeeld alle feiten in kaart gebracht
rondom voorbereiding of uitvoering en reacties achteraf.
• Fase 3
Het analyseren van die feiten en waarnemingen en het op grond daarvan trekken van conclusies. In deze fase worden bij het bovengenoemde
voorbeeld vooral gelet op oorzaak-gevolg relaties, zoals enkele deelnemers
vonden mijn presentatie erg aansprekend omdat ik veel praktijkvoorbeelden gebruikte waar ze zich goed in konden verplaatsen.
• Fase 4
Gedragsverandering en keuze van nieuwe ervaringen; uitproberend handelen in nieuwe situaties. Bijvoorbeeld: wat ga ik de volgende keer anders
doen en wat ga ik vooral weer doen als ik een presentatie moet geven?
Dezelfde manier van leren wordt in principe binnen intervisie teruggevonden: je gaat uit van een concrete ervaring, namelijk het probleem dat door
een groepslid wordt ingebracht. Vervolgens ga je erover praten, je deelt
informatie, reflecteert, analyseert en draagt oplossingen aan. Kolb stelt dat
leren een proces is dat cyclisch verloopt en door iedere lerende doorlopen
wordt. Waar deelnemers in verschillen is de plek waarop zij bij voorkeur
instappen in dat proces. Kolb maakt derhalve onderscheid naar vier leerstijlen: de doener, de bezinner (nadenken), de denker (bedenken) en de
beslisser. Het is belangrijk tijdens intervisie rekening te houden met de
verschillende leerstijlen van de deelnemers!
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5. Intervisie vraagt zelfsturing en structuur
De mate waarin deelnemers behoefte hebben aan structuur tijdens een
intervisiebijeenkomst is verschillend. Afhankelijk van de beginsituatie
van de intervisiegroep (ervaring met intervisie, de leerstijlen, onderlinge
vertrouwdheid en openheid) wordt overgegaan op een meer of minder
gestructureerde aanpak van de intervisie. Toch kun je bij intervisie steeds
spreken van een basisstructuur; altijd is er sprake van een formulering van
een probleem, daarop volgt steeds in een of andere vorm het oriënteren op
en analyseren van het probleem en de bewustwording van wat er feitelijk
speelt. De intervisiebijeenkomst wordt altijd afgesloten met het formuleren
van een aantal mogelijke oplossingen, adviezen of inzichten. De basisstructuur maakt dat intervisie taakgericht van aard is. Intervisie is erbij gebaat
dat de deelnemers van tevoren goede afspraken maken. Doelen, middelen,
voorwaarden en dergelijke blijven dan voor iedereen zo helder mogelijk.
Zo kan zelfsturing van een groep ontstaan. Wanneer mensen zich niet aan
afspraken houden, sterft de intervisiegroep een schone en snelle dood.
6. Samenvatting en checklist
1) Intervisiebijeenkomsten zijn niet vrijblijvend. Er bestaat een harde
opkomstverplichting.
2) Sluit gezamenlijk een contract af (ook met externe begeleider).
3) Regel de facilitering van je organisatie (als dat een optie is): uren,
geld, reiskosten.
4) Let op gelijkwaardigheid en collegialiteit in de groep.
5) Maak een afspraak wie de eerste vergadering leidt, hoe lang deze
duurt, wie voorbereidt, welk huiswerk je moet doen en of er een
verslag gemaakt wordt.
6) Formeer een groep van zes tot acht mensen.
7) Maak vooraf een goede planning en stel de frequentie vast.
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8) Spreek een tussenevaluatie en een einddatum plus eindevaluatie af.
Bepaal bijvoorbeeld na een jaar of je gezamenlijk verder wilt en op
welke wijze.
9) Zoek een ruimte die rustig gelegen is, een prettige sfeer heeft en
waar je niet gestoord kunt worden.
10) Intervisie doe je voor jezelf. Je eigen kwaliteiten en professionalisering zijn ermee gediend. Toon je enthousiasme en je inzet.
11) Veiligheid en vertrouwen zijn de basis voor een intervisiegroep. Laat
niets naar buiten komen via de koffiekamer of het roddelcircuit.
7. Gratis test effectief leren
Voor aanvang van een intervisiegroep is het een uitstekende uitgangspositie wanneer je van jezelf en je team weet of effectief leren aanwezig is.
Oftewel leren zoals David Kolb in zijn leercyclus met vier fasen van leren aan
ons kenbaar maakt.
Om dit te weten te komen, kun je de gratis Kolb test doen via [https://axisconsultancy.org/online-kolb-test/]. Je tekent daarna zelf de ‘vlinder’ zoals
dit is aangegeven in de beschrijving van de bijgeleverde rapportage. Ieder
teamlid tekent zijn ‘vlinder’ in het teamoverzicht. Als groep ontdek je waar
de voorkeur naar uitgaat. Vaak is er aandacht nodig voor fase 2 en fase 3 in
de leercyclus van Kolb. Hoe beter je de twee fases oppakt in je groep hoe
effectiever de groep leert.
Heel veel intervisie zelfredzaamheid toegewenst omdat bewustzijn vrijheid
in keuzes oplevert. Volg je het basis intervisiemodel dan ga je genieten van
de door je teamleden op een presenteerblaadje gepresenteerde vrijheden.
Dan geeft kiezen nog meer energie en kracht die voor de langere termijn is
geborgd.
Talentrijke groet,
Marijn Dane
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DEEL 1: INTERVISIEREGELS

‘Great things in
business are never done
by one person.
They’re done
by a team of people.’
Steve Jobs
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Intervisieregels
Alle intervisieregels op een rij:
		

Regel 1

Structuur en methodiek

		

Regel 2

Wat speelt er hier en nu

		

Regel 3

Doelstellingen helder

		

Regel 4

Stijlen van leren

		

Regel 5

Intervisie met afspraken

		

Regel 6

Geen hiërarchie

		

Regel 7

Rustig en gedegen inventariseren

		

Regel 8

Formuleren uitdaging of probleem

		

Regel 9

Stel vragen

		

Regel 10 Feedback

		

Regel 11 Structuur, structuur, structuur
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Regel 1: Structuur en methodiek
•

Kies een methode die past bij de ontwikkeling of het ontwikkelingsstadium van de groep. Bij startende intervisiegroepen kun je gebruik
maken van de Incidentmethode. Deze methode bestaat uit vijf simpele
stappen: 1) introductie, 2) probleemverkenning, 3) analyse, 4) adviesronde en 5) afronding. Een iets grondigere aanpak kent de Balintmethode die uit 8 stappen bestaat. Een sterk gestructureerde intervisievorm,
waarbij achterliggende intenties en overtuigingen boven tafel komen, is
de Socrates methode. Een methode die gedragsverandering bij de kern
aanpakt en in deel 3 van dit boekje uitgebreid wordt toegelicht.
Tot slot is de Roddelmethode een zeer interessante methodiek, waarbij
de deelnemers hardop roddelen over de inbrenger en diens
casuïstiek en de inbrenger luistert en aantekeningen maakt over wat
hem of haar opvalt. Deze methodiek is alleen geschikt voor groepen
waarbij het onderlinge vertrouwen groot is.

Regel 2: Wat speelt er hier en nu?
•

Speel in op de actualiteit bij de deelnemers, wat speelt er in het hier en
nu. Integreer de intervisie hierbij. Gebruik dan ook de criteria bij stap
2 van het basis model intervisie (zie pagina 30). Maak van individuele
thema’s, gezamenlijke thema’s, zodat het voor iedereen relevant, zinvol
en leerzaam is.

Regel 3: Doelstellingen helder
•

Stel vooraf helder vast wat de doelstellingen en verwachtingen van de
leden van de groep zijn. Bijvoorbeeld: van 15:00-17:00 uur aanwezig,
alles wat gezegd wordt blijft binnen deze kamer en binnen deze groep,
telefoons uit.

Regel 4: Stijlen van leren
•
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Houd altijd rekening met de verschillende leerstijlen van de deelnemers
in de intervisiegroep. Deelnemers verschillen van leer- en denkstijlen.
Denk bijvoorbeeld aan de voorkeur van sommige mensen die eerst wil-

len ervaren waar anderen beginnen met overdenken en of experimenteren. Of mensen die denken vanuit hun eigen perspectief versus vanuit
het perspectief van de ander en op basis daarvan handelen. Wil je meer
weten van leer- en denkstijlen vraag dan een Identity Compass test aan:
hiermee krijg je inzicht in 11 waarnemings-voorkeuren, 11 motivatiefactoren, 11 motivatieverwerkingen en 17 informatieverwerkingen.

Regel 5: Intervisie met afspraken
•

Bij intervisie binnen een organisatie is het advies om te werken met een
‘contract’: een collegiale overeenkomst gebaseerd op ondersteuning en
elkaar verder helpen in de professionalisering van het traject.

•

Zorg voorafgaand aan de intervisie voor ‘huishoudelijke afspraken’ over
inrichting van intervisie.

•

Maak vooraf met de werkgever afspraken m.b.t. tijdsduur, frequentie en
deelname.

•

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn zichtbaar in het leiden,
voorbereiden, actief meedoen of verslaglegging van de bijeenkomst.

•

Soms is een intervisietraject onderdeel van (verplichte) scholing ter
verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en wordt een
verslag opgenomen in het personeelsdossier. Professionele begeleiding
is dan veelal gewenst.

Regel 6: Geen hiërarchie
•

Zorg dat er nooit hiërarchie in de intervisiegroep is. Soms komen we
het tegen: een intervisiegroep met de baas erbij. Ons advies is om geen
hiërarchie in te bouwen, want dat versluiert het proces en het bereiken
van het intervisie resultaat. De uitkomst bij intervisie is veelal ‘zelfredzaamheid’. Het intervisieproces is gebaat bij ruimte in ervaring op doen,
waarnemen, overdenken en experimenteren. Het resultaat wordt geleverd on the job.
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Regel 7: Rustig en gedegen inventariseren
•

Neem voldoende tijd om actuele uitdagingen en of problemen te
inventariseren en om uitdagingen of problemen te kiezen die als gespreksonderwerp dienen en aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de
groep. Let erop dat deelnemers niet aan de haal gaan met ingebrachte
casuïstiek vanuit herkenning en of vroegtijdige adviezen over hoe het
varkentje te wassen. Het is van groot belang dat deelnemers in deze
fase een onderzoekende houding aannemen vanuit onwetendheid.

Regel 8: Formuleren uitdaging en of probleem
•

Een goede omschrijving van de uitdaging en of probleem versnelt het
intervisieproces. Maak daarom een heldere omschrijving van de huidige situatie en stel het gewenste doel vast. Maak dit gewenste doel zo
SMART mogelijk: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Regel 9: Stel vragen
•

Stel veel vragen en vraag door! Interpreteren, oordelen, of suggesties
geven doen we zo weinig mogelijk. Hoe beter de groep daarin is hoe
meer ruimte de inbrenger krijgt en ervaart om zelf invulling te geven
aan de uitdaging of probleem.

Regel 10: Feedback
Gebruik de feedbackregels.
1. Beschrijf veranderbaar gedrag
2. Beschrijf concreet en specifiek gedrag dat je zelf hebt gezien of
gehoord
3. Gebruik een ik-boodschap
4. Geef aan welk effect het gedrag van de ander op je heeft
5. Laat je gesprekspartner reageren
6. Vraag om het gewenste gedrag
7. Verken oorzaken en oplossingen
18

Regel 11: Structuur, structuur, structuur
Gebruik bij de intervisie het intervisiebasismodel. Zeker wanneer je met een
beginnende groep start. Je kan het maar een keer goed doen.
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DEEL 2:

TAKEN
EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN

‘YOU TAKE PEOPLE
AS FAR AS
THEY WILL GO,
NOT AS FAR AS
YOU WOULD LIKE
THEM TO GO.’
JEANETTE RANKIN
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Verantwoordelijkheden
1. Begeleiding door voorzitter
2. Het team
3. Jezelf
Begeleiding door voorzitter
• Overzicht houden
• Proces sturen
• Grenzen bewaken
• Iedereen betrekken
• Feedback geven
• Respect/vertrouwen uitstralen
• Inspireren
• Inspelen op verschillende niveaus
Het team
• Samen leren
• Samen oplossingen zoeken
• Positieve inzet
• Afspraken nakomen
• Gelijkwaardigheid voor iedereen
• Communicatieregels toepassen
Jezelf
• Privacy en vertrouwelijkheid bewaken
• Inlevingsvermogen
• Eerlijkheid
• Open communiceren
• Eigen grenzen bewaken
• Verantwoording nemen
• Niet (ver)oordelen
• Aan afspraken houden
De rol van voorzitter en begeleider vragen specifieke verantwoordelijkheden en vaardigheden. Daarom worden deze nader uitgewerkt.
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Voorzitter
1). Ondersteuning
2). Tips
3). Interventies
1. Ondersteuning door de voorzitter
Een beginnende groep begeleiden is makkelijker wanneer je een aantal
praktische aanwijzingen hebt om een gesprek te leiden.
Uitgangspunt
Er is een gedeelde verantwoordelijkheid om het gesprek in goede banen
te leiden. Zo is het voor iedereen mogelijk om iets in te brengen over de
wijze waarop de groepsleden communiceren en de gespreksleider daarin te
ondersteunen.
Wees de voorzitter die:
• Verheldert, bewaakt en ondersteunt (bijv. tijd bewaken, doorlopen en
afronden van processtappen).
• Coacht (bijv. laten uitspreken, naar elkaar luisteren, doorvragen, ingaan
op emoties).
2. Tips voor de voorziter
•
•
•
•
•
•
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Zorg voor een ontspannen sfeer. Laat merken dat je de regie in handen
hebt, zonder daarmee te nadrukkelijk aanwezig te zijn.
Wees jezelf bewust van je positie ten opzichte van de deelnemers. Zorg
dat iedereen je aan kan kijken.
Betrek alle groepsleden bij het stellen van vragen en doorvragen.
Let er op dat het helder is wie een uitdaging inbrengt en hanteer criteria
waarop de keuze is of wordt gebaseerd (urgentie, interessant probleem,
actualiteit, wie is aan de beurt).
Gebruik indien mogelijk de flipover, laat de inbrenger schrijven (gebruik
dikke stiften).
In kleine groepen kan je als voorzitter meedoen als deelnemer mits
beide petten uiteen gehouden worden!
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