Intervisie binnen de Ooa
In het huidige organisatieadviesvak
worden steeds meer eisen gesteld aan
professionalisering. Vanuit de behoefte
aan reflectie op het vak is het wenselijk
intervisie in te zetten als methodiek.
Centraal bij intervisie staat dat personen
leren veranderen vanuit de relatie tussen
persoon en praktijk.
De ervaring leert dat de kwaliteit van
intervisie in hoge mate afhankelijk is van
de kwaliteit van de facilitator. De
facilitator begeleidt methodisch het
proces van de casusinbrenger vanuit
zijn/haar rol in de casus. De facilitator
houdt zich niet inhoudelijk bezig met de
casus.

Werkgroep Intervisie van de Ooa
De werkgroep Intervisie heeft twee
belangrijke taken. In de eerste plaats zorgt
zij er voor dat de leden ieder jaar de kans
krijgen een goed georganiseerd

intervisietraject te volgen. Een logistieke
en praktische rol, waarbij de regionale
indeling wordt gebruikt om de
groepsleden in de gelegenheid te stellen
in de buurt van werk- of woonplaats
elkaar te ontmoeten.
Het Praktijkboek Intervisie en het
Praktijkschrift Intervisie, die zijn
uitgekomen in september 2009, zijn daar
een concreet resultaat van. Naast
publicaties worden ook nieuwe methoden
uitgeprobeerd en inhoudelijke workshops
georganiseerd.
Naast publicatie worden ook nieuwe
methoden uitgeprobeerd en inhoudelijke
workshops georganiseerd. Met behulp van
enquêtes en evaluaties worden methoden
en organisatie van intervisie periodiek
bijgesteld. Als u vragen of suggesties heeft
tijdens het jaar, kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de Ooa
(secretariaat@ooa.nl) of met leden van de
werkgroep.
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Hoe werkt intervisie?
Iedere derde donderdag in september
start het intervisieseizoen met de
‘Startdag’, waar de intervisiegroepen met
elkaar kennis maken, een spreker een
inleiding houdt en workshops over
intervisiemethoden worden gegeven.
Het intervisieseizoen loopt van oktober tot
en met juni.
De intervisiegroepen komen daarna in
circa acht bijeenkomsten bij elkaar om
casuïstiek van de deelnemers te
bespreken. Het exacte aantal
bijeenkomsten is afhankelijk van het
aantal deelnemers in de groep aangezien
iedere deelnemer tenminste één casus
inbrengt en er een kennismaking- en
evaluatiebijeenkomst is.

Regionale en thematische groepen
De kern van het intervisietraject is de
casusbehandeling van de deelnemers in
kleine groepen van ongeveer zes
deelnemers. Iedere groep heeft een

facilitator die de kwaliteit van de
intervisiesessies organiseert en bewaakt.
De facilitator maakt zelf ook deel uit van
de groep en stimuleert de deelnemers tot
reflectie. Het is zijn taak om een veilige
leeromgeving te creëren en een
methodische aanpak te garanderen. De
facilitator heeft ervaring met meerdere
methoden waardoor een groep hiermee
kan variëren.
Met het oog op de reistijden worden de
groepen zo veel mogelijk regionaal
gevormd. Naast regionale groepen is er
ook een aantal landelijke
thematische groepen. De thematische
groepen concentreren zich op het gebruik
van één bepaalde methode (bijv.
Organisatieopstellingen) of op één
bepaald thema (bijv. Marketing en
Acquisitie). Soms betreft het een nieuwe
thematische groep, in andere gevallen is
deze al jaren beproefd. Thematische
groepen zijn landelijk georganiseerd. De
reistijden kunnen daardoor langer zijn. Het
aantal plaatsen per thema is beperkt.
U kiest zelf of u wilt worden ingedeeld in
een regionale groep of in een themagroep.

Inschrijven
Indien u belangstelling heeft als deelnemer in een intervisiegroep of als facilitator, neem dan
contact op met het secretariaat (secretariaat@ooa.nl).
De kosten van het intervisietraject, inclusief het Praktijkboek Intervisie en het Praktijkschrift
Intervisie zijn:
€ 150,- (excl. BTW) Ooa leden
€ 250,- (excl. BTW) voor niet Ooa leden
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