intervisie

SERIE VAN 6 BIJEENKOMSTEN

met en van elkaar leren
in een veilige setting met collega’s

Ben jij

Wil jij

onderdeel van een team
professional in een organisatie
nieuwsgierig naar hoe anderen het doen

persoonlijke vaardigheden uitbreiden
leren van de kennis van je collega’s
leren samenvatten en doorvragen met
open vragen
feedback oefenen

we willen met elkaar leren, kunnen jullie ons begeleiden met intervisie

Intervisie is:
Leren van en met elkaar.
Elkaar collegiaal ondersteunen in praktische en persoonlijke onderwerpen die
werkgerelateerd zijn.
Optimaal gebruik maken van verschillende invalshoeken en visies.
Ontwikkelen van professionaliteit en het stimuleren van een open, eerlijke en
kritische houding naar elkaar.
In een serie van bijvoorbeeld 6 intervisiebijeenkomsten van 2 uur leer je beter omgaan met
het krachtenveld waarin je opereert en met de belangen waarmee je te maken hebt.
Je kunt denken aan persoonlijke onderwerpen zoals ‘welke rol kies ik’, ‘hoe kan ik alert
reageren op mijn omgeving’, ‘hoe ga ik om met de enorme werkdruk’, ‘hoe lang wil ik dit
project nog doen’, ‘wat wil ik verder na deze baan’. Of relationele onderwerpen zoals ‘hoe ga
ik om met een dominante opdrachtgever’, ‘hoe ga ik om met mensen die afspraken niet
nakomen’.
contact
We starten met een intakegesprek op basis waarvan een vrijblijvende offerte wordt aangeboden.
Het is zowel mogelijk de intervisie op locatie van het team als bij Ruimte voor Helden te doen.
Voor het plannen van een intakegesprek en meer informatie, neem gerust contact op via
info@ruimtevoorhelden.nl - 06 51 816 866

Ruimte voor Helden (1999)
is een community voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van het potentieel van mensen en
samenwerkingsverbanden. Als community ontwikkelen en bouwen we Levendige Samenwerkingsverbanden.
Marc Verheij is van origine stedenbouwkundige en heeft veel ervaring als leidinggevende, projectmanager,
coach en begeleider van intervisiegroepen en teams. Marc is gecertificeerd coach, systemisch opsteller en
core-energetisch therapeut. Mensen omschrijven Marc als rustig en vertrouwd, hij brengt vanuit vertraging
en reflectie, scherpte en actie.
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