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Instructietraining voor Intervisoren 
 

 

 

 
 

 
verhoog met eigen intervisoren  

 

het zelfsturend en zelf-ontwikkelend vermogen van uw medewerkers 
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Inleiding 
Het kan interessant zijn om binnen de eigen organisatie een aantal professionals op te leiden tot 

intervisiebegeleider.  

 

Met uw eigen intervisoren - professionals die intervisiebijeenkomsten organiseren en begeleiden – 

verhoogt u het zelfsturend en zelf-ontwikkelend vermogen van uw medewerkers. U benut het 

potentieel binnen uw organisatie beter en oefent op positieve wijze invloed uit op de betrokkenheid 

van medewerkers en de resultaten. 

 

FL&O verzorgt korte, praktijkgerichte Instructietrainingen voor intervisoren. Medewerkers worden 

opgeleid tot interne intervisiebegeleiders. Na de training kunnen ze zelfstandig 

intervisiebijeenkomsten organiseren en begeleiden. 

 

Programma 
Onze trainers zijn ervaren intervisiebegeleiders, die de nieuwe intervisiebegeleiders het volgende 

leren: 

• het hoe wat en waarom van intervisie; 

• het intervisieproces; 

• de rol die de intervisiebegeleiders speelt; 

• de praktische organisatie rondom intervisie; 

• de skills van de intervisiebegeleider: 

- verschillende intervisie werkvormen gebruiken; 

- het leren centraal stellen; 

- groepsdynamiek en effectief interveniëren; 

- het proces en de tijd te bewaken. 

 

De deelnemers ontvangen 

• de Intervisie Factsheet en de Intervisie Schatkist 

 

Opbouw van de training 
• Online intake, competentiecheck, lezen schatkist en factsheet 

• Planning van de eigen intervisiebijeenkomsten (in duo’s) 

• Instructietraining 1 

• Praktijkperiode: on the job coaching tijdens de intervisiebijeenkomsten die de deelnemers zelf 

begeleiden 

• Nazorg - coaching op afstand na afloop van het programma (6 maanden) 
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Groepsgrootte 
6 of 8 deelnemers per groep 

 

De trainers 
Voor deze train-de-trainer zet FOCUS Leren & Ontwikkelen ervaren intervisiebegeleiders in. 

 

De locatie 
De training vindt plaats bij u op locatie. 

 

Uw investering 
Per groep van 6 deelnemers bedraagt de investering €800 per persoon.  

Per groep van 8 deelnemers bedraagt de investering €750 per persoon.  
 

Reiskosten à €0,35 per km worden achteraf in rekening gebracht op basis van het aantal gereden 

km, gerekend vanaf het kantoor van FOCUS Leren & Ontwikkelen in Beverwijk. 

 
(Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.) 

 

  

• competentiecheck

• leerdoelen

• intervisie-onderwerpen

Intake

• het wat en hoe van 
intervisie

• de rol van de 
intervisiebegeleider

• oefenen met 3 
intervisiewerkvormen

• voorbereiding organisatie 
eigen intervisiegroep

Instructietraining
• organiseren en begeleiden 

eigen intervisiebijeenkomst

• on-the-job coaching

• e-coaching

Praktijkperiode

• verdieping op het wat en 
hoe van intervisie

• verdieping op de rol van de 
intervisiebegeleider

• oefenen met 3 
intervisiewerkvormen

• voortgang eigen 
intervisiegroep

Instructietraining 2
• organiseren en begeleiden 

eigen intervisiebijeenkomst

• on-the-job coaching

• e-coaching

Praktijkperiode
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Ontwikkelingsgerichte interventies 
Bij alle interventies die FOCUS levert, draait het om het verbeteren van resultaatgerichtheid en 
effectiviteit. Persoonlijke effectiviteit, leiderschap en management, team effectiviteit en 
planmatig werken. 

  
De interventies van FOCUS onderscheiden zich door een zeer hoog ervaringsgehalte (het leren door 
doen) en een sterke koppeling met de praktijk. 
 
De werkwijze is steeds een combinatie van informatie, instructie, individuele en groepsopdrachten, 
reflectie en actie.  
 
Bij trainingen vindt door de opbouw van modules met tussenliggende praktijkperiodes transfer naar 
en borging plaats in de eigen praktijk. Het niveau van de training wordt aangepast aan de groep 
zodat niemand op zijn tenen hoeft te lopen of zich hoeft te vervelen, en tegelijkertijd voldoende 
wordt uitgedaagd om zijn grenzen te verkennen en te verleggen. Training kan worden gecombineerd 
met on-the-job-coaching om de borging in de praktijk nog steviger 
te maken. Coaching on the job wordt voorafgegaan door een intake 
waarin duidelijk de verwachtingen en doelstellingen, over en 
weer,  worden gedefinieerd. Afhankelijk van de besproken thema’s 
zal een minimaal aantal dagdelen begeleiding per maand worden 
afgesproken. Gedurende de begeleiding zijn regelmatige 
evaluatiemomenten ingebouwd. 
 
Persoonlijke begeleiding van managers en medewerkers door 
ervaren professionals met branche en didactische kennis is een 
vorm voor het realiseren van persoonlijke groei van managers en 
medewerkers. Het is direct en zeer doeltreffend. Geen 
algemeenheden. Effectief to the point door het momentum gelijk 
te benutten. Maatwerk in optima forma. 
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Over FOCUS Leren & Ontwikkelen 
FOCUS Leren & Ontwikkelen is dé professionele partner voor het resultaatgericht oplossen van uw 
HRD-vraagstukken in Noord-Holland en daarbuiten. FOCUS Leren & Ontwikkelen biedt haar klanten 
maatwerkoplossingen op het gebied van leren & ontwikkelen, waaronder interim diensten, gericht 
HRD advies, training, coaching en assessments. 
 
Met de HRD oplossingen van FOCUS Leren & Ontwikkelen stuurt u 
gericht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de talenten in uw 
organisatie. Bij al onze oplossingen gaan we uit van de 
organisatiestrategie, en definiëren en gebruiken we de 
competenties die belangrijk zijn om uw strategische doelen te 
bereiken. Hierbij verbinden en versterken we de aanwezige 
constructieve krachten, zodat performance management optimaal 
wordt gekoppeld met persoonlijke effectiviteit. 
 
Klanten waarvoor FOCUS werkt zijn onder meer: CBS, COA, 
Kloosterboer, IND, Eastman Chemical, Reaal, Philip Morris International, Netcare, Liandon, SAB 
Flexcentre en Bluestream Offshore. 
 
 

 

People - People gaat over mensen. Over hun voorkeuren, ambities en idealen, kwaliteiten, 

competenties, rollen, hun plek in de organisatie, hoe ze begeleid worden, hoe ze samenwerken met 
collega’s en klanten, welke resultaten ze moeten behalen om een zinvolle bijdrage te leveren aan de 
organisatie en de manier waarop ze dat doen en persoonlijk leiderschap tonen. Het gaat om werken 
vanuit kracht. 

 
Passion - Passie gaat over individuele en collectieve drijfveren en kernwaarden en hoe deze tot 

uitdrukking komen. Bijvoorbeeld in de missie van de organisatie, maar ook in de producten en diensten 
en de manier waarop met mensen samenwerken en hoe met klanten wordt omgegaan. De missie, visie, 
kernwaarden en drijfveren worden actief gekoppeld aan de praktijk. Het gaat om authenticiteit.  
 

Performance - Performance gaat over het (meetbaar) functioneren van mensen en processen, het gaat 

over resultaten halen en verbeteren. Denk aan de beoordelingscyclus, competentiemanagement, 
klantmanagement, talentmanagement,  leiderschap en management ontwikkeling, begeleide intervisie en 
collegiale consultatie. Het gaat om succesvol zijn.  

 

 
 

Aan de slag 
Wilt u meer weten over onze training voor interne intervisiebegeleiders? Neem dan contact op via 
06 169 7002 of willem@focus-lerenenontwikkelen.nl om een vrijblijvende afspraak te maken. 

 
Willem Ezerman 
HRD adviseur | Performance Coach 
 
T 06 1619 7002 


