
 

Intervisiebegeleiding 
 

Inleiding 
De gemeentelijke organisatie is continu aan het 

veranderen. Van alle medewerkers wordt gevraagd en 

verwacht dat ze hiermee kunnen omgaan op een 

flexibele, professionele en positieve manier. 

Dit vraagt om investeren in onderdelen als intervisie, 

coaching en begeleiding. 

Een team vormen, kunnen schakelen en samenwerken 

is een voorwaarde in deze dynamische tijden. 

 

Doelgroep 
Je bent werkzaam in het sociaal domein: werk en 

inkomen, statushouders, bijzondere doelgroepen, 

Wmo, jeugd, schuldhulpverlening, samenwerkings-

partners/ betrokken instanties. 

 

Leervorm 
De cursus bestaat uit meerdere groepslessen, die 

klassikaal op locatie en/of online wordt aangeboden. 

Een online groepsles wordt verzorgd in een virtueel 

klaslokaal. Hier ontmoet je de docent en je 

mededeelnemers, waar aandacht is voor interactie en 

kennisdeling. 

 

In groepsverband leren is samen leren, ervaringen 

delen, kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen 

onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. 

 

Programma 
Tijdens deze cursus gaan we in op onder meer: 

• Intervisievormen; 

• Communicatievaardigheden; 

• Samenwerken; 

• Feedback; 

• Actuele casuïstiek; 

• Teambuilding. 

 

Resultaat 
Je leert… 

… de meerwaarde van intervisie; 

… om doelgericht en open te communiceren; 

… omgaan met feedback/ geven en ontvangen; 

… om teamgevoel te versterken; 

… samenwerking te verbeteren; 

… op basis van de meest actuele praktijkvoorbeelden. 

 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname”, indien je de 

cursus hebt bijgewoond. 

 

Accreditatie 

Deze cursus is bij het SKJ ingediend voor accreditatie 

(totaal 46 punten).  

 

 
 
Heb je een NFG registratie? Dan kun je de punten 

voor deze cursus als bij- of nascholing registreren. 

 

Studiekosten 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw 

en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en 

lunchbuffet. 

 

De cursus kan op maat en aangepast gegeven 

worden. 

 

Informatie en advies 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies 

op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 

 


