






Casusbespreking met expert én intervisor



• Rolverdeling tussen expert (bv agoog, Mwer) 
en intervisor

• Gebruik van intervisiemethodes
• Spelregels: vaste groep, geplande 

bijeenkomsten, vertrouwelijk …





Naam Aantal fases Leerdoel Inbreng Inbreng groep Intensiteit

incidentmethode 6 Met een andere bril leren 
kijken. Naar je eigen 
functioneren en de 
omgevingsfactoren van je 
casus leren kijken.

Situatie waarbij je uit 
je eigen denkkader wil 
stappen.

Verschillende 
invalshoeken op je 
casus.

++

standaardmethode 6 Samen op zoek gaan naar je 
leervraag. 

Situatie waarvan je je 
eigen leervraag nog 
niet kan duiden.

Analyseren van de 
situatie om tot de 
leervraag te komen.

+

vijfstappenmethode 5 Andere zienswijzen en 
oplossingen vinden voor de 
situatie.

Situatie waarbij je 
advies wil van 
collega’s. 

De kern van de situatie 
formuleren en advies 
geven.

+

Mindmapping 3 Zicht krijgen op alle 
relevante factoren die mee 
spelen, nieuwe inzichten 
krijgen. 

Chaotische, 
verwarrende situatie.

Onderliggende 
verbanden leggen, 
ideeën geven.

+

roddelmethode 5 Hoe zien anderen mijn 
functioneren in de situatie?

Situatie waarbij je op 
zoek bent naar 
achtergronden maar 
ook naar je eigen 
functioneren.

Achtergronden en 
adviezen formuleren.

+++







Zelfde job, vrijwillig
Ook individueel
Vrijblijvend advies



Deskundige begeleiding





Wet van Maier

E = K x A
Effect = kwaliteit x Acceptatie

We focussen op kwaliteit (de theorie) 
én 
op acceptatie (aanhaken aan wat leeft, in het 
moment vertrekken)









deep-democracy-methode

Check-in zorgt voor:
• Verbinding
• Egaliseert ranking
• Erkenning
• Wereld van buiten komt binnen in de groep
• Geeft indicatie van wat er leeft
• Geeft inzicht in de sabotagelijn
• Door terug te geven (op het einde herhalen wat je 

allemaal gehoord hebt) komt het in het bewustzijn van 
de groep, samenvatting van thema’s in de groep



Hoe?
• Popcorn-methode: oppoppen wanneer je klaar bent
• Sharing en dumping: geen vragen stellen: veilig, naar hier 

en nu, mensen krijgen hun stem
• Vragen:

– Wie ben je?
– Wat zijn je verwachtingen?
– Wil je hier (niet) zijn?
– Wat is blijven hangen van de vorige keer?
– Is er iets gebeurd na de vorige keer?
– Wat heb je nodig voor vandaag?

• Geen bijvragen stellen! 





Kwaliteit

De theorie, het gedachtegoed dat we 
aanbrengen



Door gebruik van kleine behapbare 
brokjes theorie 

• Filmpjes: kort (5 à 10 minuten)
• Denkbeelden: Inspirerende quotes, 

gedachtegoed
• Verwijzingen naar boeken, auteurs, denkers, 

artikels



Thema’s die bij ons aanbod komen:
• Eigenaarschap: hoe kan je dat opnemen, hoe 

laat je ruimte zodat het opgenomen kan 
worden

• Rol van de leidinggevende, TeamCoach, 
directeur …

• Besluitvorming
• Betrekken van medewerkers, inspraak
• Aanspreekcultuur
• Verbindende communicatie
• Werken vanuit de bedoeling
• … 



















• Filmpje Columbus met Matthias Coppens
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