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Dit whitepaper geeft je inzicht in leidende principes bij intervisie, enkele 

richtlijnen voor het opstellen van een casus en natuurlijk enkele 

veelgebruikte methoden voor intervisie.  

Leidende principes bij intervisie 

Intervisie is een gesprekstechniek die gericht is op leren van 

elkaars ervaringen, opvattingen en inzichten. 

Het voeren van een intervisiegesprek doe je in de regel met 

professionals binnen je team, organisatie of beroep.  

Tijdens intervisie staan vragen, problemen of incidenten uit de 

dagelijkse werkpraktijk centraal. Deze vormen de casus. 

Een intervisiebijeenkomst stelt één casus tegelijkertijd centraal, 

waarbij de deelnemers elke casus stap voor stap bespreken. 

Deelname gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid en 

vertrouwelijkheid; wat in de groep wordt besproken blijft daar. 

Idealiter doen er aan een intervisiebijeenkomst minimaal vier en 

maximaal zes deelnemers mee. 

Het is aan te raden om voor een intervisiegesprek een (ad-hoc) 

gespreksleider aan te wijzen. 

Voor intervisie kun je verschillende methoden gebruiken. 
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Formuleren van een casus 

Elke deelnemer aan een intervisiegesprek bereid zich voor door een 

casus mee te nemen. Een casus kan bijvoorbeeld een incident zijn dat 

zich tijdens je werk heeft voorgedaan. Het helpt om jezelf de volgende 

vragen te stellen om een casus scherp kunnen stellen: 

Wat gebeurde er precies? Wat ging eraan vooraf? Formuleer zo 

feitelijk mogelijk wat er is gebeurd.  

Wat deed je wel? Wat liet je juist na? Wat bracht jou ertoe om te 

handelen zoals je deed? 

Welk doel had je hiermee? Bereikte je dat doel ook? 

Welk gevoel bracht dit teweeg? Waarom riep de casus dit gevoel 

bij je op?  

Verder kun je nog denken aan het volgende. Een goede casus: 

heeft een begin en een eind 

is echt gebeurd en belangrijk genoeg 

doet iets met jou als opsteller 

stelt de opsteller centraal als handelend actor 

stelt je in staat veel te vertellen over jouw ervaring van de situatie 
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1. Incident-methode 
Bij deze methode brengt een deelnemer (oftewel de inbrenger) een incident 

uit de werkpraktijk in. De casus is dus altijd een concrete gebeurtenis die de 

inbrenger (het liefst recent) heeft meegemaakt.   Denk bijvoorbeeld aan een 

lastige student in de klas die niet mee wil doen aan een werkvorm, een 

verpleegkundige die op een onprettige manier wordt toegesproken door een 

arts of een verkoopgesprek waarbij de klant ontevreden vertrok zonder een 

aankoop te doen. Maar de casus kan ook van technische aard zijn, waarbij 

niet zozeer de ervaring als de gebruikte methoden, technieken of 

hulpmiddelen onderwerp van gesprek zijn. Deze methode verloopt volgens 

de volgende stappen:  

1. Inbreng van de casus. De inbrenger vertelt in maximaal 5 minuten 

ononderbroken wat zijn of haar casus inhoudt, waarom hij of zij 

deze ervaring inbrengt en welke verwachting hij of zij van de andere 

deelnemers heeft. 

2. Verkennen van de casus. Deelnemers stellen open vragen om de 

casus te verduidelijken. Vragen gaan over de feiten van de casus, dus 

de context, wat er precies gebeurde etc., maar ook over de 

overtuigingen, gevoelens of houding van de inbrenger. De inbrenger 

beantwoordt de vragen, deelnemers mogen doorvragen, maar geven 

in geen geval advies. 
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3. Bespreken van de casus. Tijdens de situatieanalyse bespreken 

deelnemers de casus, met uitzondering van de inbrenger. Dit gebeurt 

in een vrije discussie. Het gaat erom uit te vinden met welk probleem 

de inbrenger eigenlijk werd geconfronteerd. Er worden verbanden 

gelegd, interpretaties gezocht van de achtergronden en (onbewuste) 

opvattingen van de inbrenger. De inbrenger luistert en noteert wat 

hem aanspreekt maar neemt geen deel aan de bespreking. 

4. Delen van oplossingen. In deze fase delen alle deelnemers aan het 

gesprek hun oplossingen, suggesties en reacties. De inbrenger mag 

uiteraard vragen stellen om zaken te verduidelijken. Als 

gespreksleider is het zaak om ervoor te zorgen dat zowel alle 

deelnemers als de inbrenger goed aan bod komen.  

5. Afronding. De inbrenger vertelt wat hij of zij mogelijk wil gaan doen 

met de ingebrachte oplossingen en reacties en heeft het laatste 

woord om deze intervisieronde af te sluiten. De gespreksleider 

bedankt alle aanwezigen en sluit de intervisie formeel af. 
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2. Crass-methode 
DE CRASS-methode helpt deelnemers aan een intervisiegesprek om met 

een aantal hele concrete vragen een casus uit te diepen. Deze methode richt 

zich op rollen en competenties en kan goed gebruikt worden om positief 

gedrag te stimuleren. Deze methode is ook geschikt voor wanneer 

deelnemers het lastig vinden goede vragen te stellen. Deze methode kent de 

volgende stappen:  

1. Inbreng van de casus. De inbrenger vertelt in maximaal 5 minuten 

ononderbroken wat zijn of haar casus inhoudt, waarom hij of zij 

deze ervaring inbrengt en welke competenties een rol spelen in de 

casus. De andere deelnemers verdelen de verschillende stappen. 

2. Context, eerste ronde vragen 

- Wie is er aanwezig bij de casus? Wie vervult welke rol?  

- Wat staat er op de agenda / in je programma? Wat ben je van plan? 

- Wat speelt er verder dat van belang is voor de casus? 

3. Rol, tweede ronde vragen 

- Welke rol vervul je? Wat wil je in de context van de casus bereiken? 

- Weten de andere actoren in de casus van jouw doelstelling? 

- Welke overtuigingen die je hebt over je rol zijn van belang? 
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4. Actie, derde ronde vragen 

- Welke actie onderneem je? Wat gebeurde er? 

- Waar reageerde je op? 

- Waarom reageerde je op die manier? 

5. Stoppen / Starten, vierde ronde vragen 

- Met welk gedrag dat je hebt gezien in de casus wil je stoppen?  

- Wat heb je nodig om dit te kunnen doen? 

- Welk gedrag zou je juist willen laten zien? 

- Wat heb je nodig om hiermee te starten? 

6. Afronding. De inbrenger vertelt wat hij of zij mogelijk wil gaan doen 

met de ingebrachte oplossingen en reacties en heeft het laatste 

woord om de intervisieronde af te sluiten. De gespreksleider 

bedankt alle aanwezigen en sluit de intervisie formeel af. 
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3. Ui-methode 

Deze methode gaat ervan uit dat waarneembaar gedraag een aantal 

diepere lagen kent. Je probeert als het ware de ui van je waarneembare 

gedrag steeds verder af te pellen om inzicht te krijgen in je patronen en 

manieren van denken. De methode kent de volgende stappen: 

1. Inbreng van de casus. De inbrenger vertelt in maximaal 5 minuten 

ononderbroken wat zijn of haar casus inhoudt, waarom hij of zij 

deze ervaring inbrengt en welk onderliggend vraagstuk volgens de 

inbrenger zelf naar voren komt in zijn of haar casus. 

2. Eerste ronde vragen: kennis & vaardigheden. Deelnemers stellen de 

inbrenger vragen over zijn of haar kennis en vaardigheden:  

- Wat kan de inbrenger zelf doen? Wat is hij of zij bereid om te doen 

om de situatie uit de casus te verbeteren?  

- Heeft de inbrenger voldoende informatie om anders te handelen 

dan hij of zij deed? Welke vaardigheden mist hij of zij wellicht nog? 

3. Reactiefase. De inbrenger vat kort samen op welke manier zij anders 

zou kunnen en willen handelen met betrekking tot de geschetste 

casus. 
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4. Tweede ronde vragen: normen & waarden. Deelnemers stellen de 

inbrenger vervolgens vragen over zijn of haar normen en waarden: 

- Welke professionele rolopvatting heb je? Waarom denk je zo over 

je professionele rol? Waarom vind je dit belangrijk? 

- Welke overtuiging over wat het betekent om je werk goed te doen 

komt hierin terug? Wat drijft en motiveert jou?  

5. Derde ronde vragen: patronen. Deelnemers stellen de inbrenger in 

de laatste ronde vragen met betrekking tot zijn of haar patronen: 

- Handel je vaker op deze manier? Zijn er bepaalde manieren van 

doen van jezelf of collega’s waar je je aan ergert? Hoe ga je daar mee 

om in praktijk van alledag? 

- Hoe wil je hier in het vervolg mee om gaan? 

6. Afronding. De inbrenger vertelt wat hij of zij mogelijk wil gaan doen 

met de ingebrachte oplossingen en reacties en heeft het laatste 

woord om de intervisieronde af te sluiten. De gespreksleider 

bedankt alle aanwezigen en sluit de intervisie formeel af. 
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4. Kommeer-methode 
Naar het Vlaamse woord voor roddelen - afgeleid van het Franse  

commère. Deze methode is bijzonder geschikt om als online intervisie-

methode te gebruiken. De inbrenger wordt namelijk in de derde fase 

van deze methode daadwerkelijk uit de digitale vergadering verwijderd, 

om er na deze fase weer terug in te worden uitgenodigd. Deze methode 

garandeert dat de deelnemers vrijuit kunnen spreken  over de inbrenger 

en de casus, zonder rekening te houden met de vraag “zou ik dat zo 

direct kunnen of mogen zeggen?”  

1. Inbreng van de casus. De inbrenger vertelt in maximaal 5 minuten 

ononderbroken wat zijn of haar casus inhoudt, waarom hij of zij 

deze ervaring inbrengt en welke verwachting hij of zij van de andere 

deelnemers heeft. 

2. Verkennen van de casus. Deelnemers stellen open vragen om de 

casus te verduidelijken. Vragen gaan over de feiten van de casus, dus 

de context, wat er precies gebeurde etc., maar ook over de 

overtuigingen, gevoelens of houding van de inbrenger. De inbrenger 

beantwoordt de vragen, deelnemers mogen doorvragen, maar geven 

in geen geval advies. 
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3. Kommeeren, oftewel het bespreken van de casus door deelnemers. 

Tijdens de die fase bespreken deelnemers de casus, met 

uitzondering van de inbrenger, die de (digitale) ruimte verlaat. Dit 

gebeurt in een vrije discussie. Het gaat erom uit te vinden met welk 

probleem de inbrenger eigenlijk werd geconfronteerd. Er worden 

verbanden gelegd, interpretaties gezocht van de achtergronden en 

(onbewuste) opvattingen van de inbrenger. Aan het einde van deze 

fase wordt de inbrenger terug de vergadering in uitgenodigd. 

4. Delen van oplossingen. In deze fase delen alle deelnemers aan het 

gesprek hun oplossingen, suggesties en reacties. De inbrenger mag 

uiteraard vragen stellen en doorvragen om zaken te verduidelijken. 

Als gespreksleider is het zaak om ervoor te zorgen dat zowel alle 

deelnemers als de inbrenger goed aan bod komen.  

5. Afronding. De inbrenger vertelt wat hij of zij mogelijk wil gaan doen 

met de ingebrachte oplossingen en reacties en heeft het laatste 

woord om deze intervisieronde af te sluiten. De gespreksleider 

bedankt alle aanwezigen en sluit de intervisie formeel af. 
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Heb je behoefte aan ondersteuning in de 
vorm van: 

Advies en reflectie op intervisie in 

jouw team of organisatie? 

Gespreksleiding om ingewikkelde   

onderwerpen bespreekbaar te maken? 

Inspiratie op het gebied van draagvlak 

en werkvormen voor gesprekken?  

Neem dan contact op met Spreek & Luister:  

 

www [punt] spreekenluister [punt] nl  

nick [at] spreekenluister [punt] nl 

PAGINA  12


